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Groen chanteert  
de meerderheid 

Beste Gentenaar,

De uitbreiding van de 
Lage Emissiezone in Gent 
(LEZ) is van de baan. Tot 
zover het goede nieuws, 
want daartegenover staat 
het feit dat de tegenstand 
die de uitbreiding ook in 
de meerderheid ondervond 
ondertussen, werd afgekocht 
met veel geld en het verdwijnen 
van de tweede parkeerkaart in 
heel wat Gentse wijken.

Vlaams Belang was de enige 
partij in Gent die bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen 
niet wou weten van een LEZ 
in Gent. Alle andere partijen 
hadden dit immers in hun 
partijprogramma opgenomen. 
Beste Gentenaar, laat u dus 
niets wijsmaken: de enige 
partij die consequent tegen 
de LEZ was én is, dat is het 
Vlaams Belang. Gaandeweg 
zijn andere partijen, zowel 
vanuit de oppositie als vanuit 

de meerderheid teruggekomen 
op hun engagement. Waar 
sommigen vroeger zeiden dat 
Vlaams Belang in dit debat 
aan de verkeerde zijde van de 
geschiedenis stond, blijken 
veel partijen nu Vlaams 
Belang te volgen in de kritiek 
op de LEZ. Stevig oppositie 
voeren loont dus!

De uitbreiding van de LEZ 
stond echter in het Gentse 
bestuursakkoord. Dus zou 
het eigenlijk moeten worden 
uitgevoerd. Dankzij de steeds 
groeiende oppositie werden 
de groenen ook vanuit de 
meerderheid binnenskamers 
tegengewerkt. Maar Groen 
heeft zijn huid duur verkocht. 
Voor een slordige 4,5 miljoen 
euro aan groene maatregelen 
en de afschaffing van de 
tweede parkeerkaart in heel 
wat Gentse wijken, slikte 
Groen de uitbreiding van 
de LEZ in. De studie die de 
uitbreiding moest faciliteren 

heeft 100.000 euro gekost, 
maar mocht eveneens de 
vuilbak in.

De slachtoffers zijn uiteraard 
de hardwerkende Gentenaar, 
die helaas vaak twee wagens 
nodig heeft om op het werk 
te geraken. En uiteraard ook 
de vele Gentenaars die hun 
wagen moeten verkopen 
omdat ze er in Gent niet meer 
mee mogen rijden.

Conclusie: Groen blijft baas 
in Gent. Het is maar dat je ’t 
weet.

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid

Fractieleider Gent
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Informeer uzelf over het  
Vlaams Belang via:
www.vlaamsbelanggent.org
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Editoriaal
Waarde lezer, 
Beste Gentenaar,

Het is geen geheim dat Ma-
thias De Clercq graag burge-
meester wou worden. Dat hij 
bereid was daar heel wat voor 
op te offeren, evenmin. De 
man knipt graag lintjes, laat 
zich graag fotografisch vereeu-
wigen op tal van gelegenheden 
waar hij zijn sjerp kan dra-
gen, en enthousiast prijst hij 
zijn beleid de hemel in. Eén 
probleempje: hij voert geen 
beleid. Dat doet Groen voor 
hem. En wat voor een beleid.

Zolang De Clercq posterboy 
mag spelen, maakt het hem al-
lemaal niet bijster veel uit wat 
er nu precies in Gent gebeurt. 
Wil Groen een uitbreiding van 
de LEZ? Helemaal prima voor 
de burgemeester. 

Gelukkig is dat buiten ons ge-
rekend. We hebben ons met 
het nodige enthousiasme te-
gen de LEZ verzet, en al zeker 
tegen de uitbreiding ervan. 
Mét succes. De uitbreiding 
komt er niet.

Het schepencollege voelde 
onze hete adem in de nek en 
draaide de beslissing terug. 
Maar terwijl De Clercq zich 
op de borst klopte omwille 
van het “ambitieus akkoord 
als alternatief voor de uitbrei-
ding van de LEZ”, houdt dat 
akkoord eigenlijk alweer een 
enorme knieval van de burge-
meester voor de groenen in. 
Er komen nu tot spijt van wie 
het benijdt zogenaamde “zuur-
stofwijken”. De inwoners van 
Dampoort, Oud Gentbrugge, 
Ledeberg, Bloemekenswijk 

en Muide-Meulestede mogen 
binnenkort hun tweede be-
wonerskaart inleveren. En dus 
zakken geld gaan betalen om 
nog ergens een tweede auto 
kwijt te geraken.

Voor heel wat mensen, zeker 
in die wijken, is een twee-
de auto geen luxe, maar een 
bittere en dure noodzaak om 
op het werk te geraken. Onze 
Gentse voorzitter en fractie-
leider Johan Deckmyn analy-
seert de situatie in het centrale 
artikel van deze Volksgazet, 
maar de politieke conclusie is 
alweer glashelder: dit schepen-
college met burgermeester De 
Clercq op kop, is de voetveeg 
van de groenen.

En groenen, dat weten we al 
langer, willen geen beleid op 
basis van ratio en redelijkheid, 
maar op basis van hun eigen 
dogma’s die in de praktijk 
zelfs helemaal niet groen zijn. 
Kijk maar naar het federale 
energiebeleid: kerncentrales 
worden gesloten, gascentrales 
geopend. Met heel wat ex-
tra uitstoot en een duurdere 
stroomfactuur tot gevolg.

Contraproductieve en asociale 
maatregelen zijn hét handels-
merk van de groenen. En dus 
ook van dit stadsbestuur. Tijd 
voor een nieuwe wind die wel 
ecologisch is, en vooral onze 
mensen opnieuw op de eerste 
plaats stelt!

Ywein Joris

Designmuseum GentDesignmuseum Gent
In juni werden de concrete plannen voorgesteld voor de nieuwbouw die de drie 
gebouwen van het Gentse Designmuseum met elkaar moet verbinden. Heel wat 
Gentenaars stonden versteld van zulke brute moderne hoogbouw in het hart van de 
stad. Het Vlaams Belang wil dat er bij projecten met een zo’n grote impact op de 
Gentse binnenstad en skyline steeds een publiek debat gevoerd wordt. 

Het Designmuseum lijkt het 
zoveelste nieuwbouwproject 
in het Gentse historische 
centrum dat opgedrongen 
wordt met een bedenkwaardig 
draagvlak bij de bevolking. 
Het huidige Designmuseum 
bestaat uit drie gebouwen die 
aan de hand van een nieuw 
gebouw aan de Drabstraat 
aan elkaar gelinkt zullen 

worden. Het nieuwe gebouw 

zal echter veel meer doen dan 
dat. Er wordt namelijk een 
grote moderne toren van vier 
verdiepingen voorzien die een 
grote impact zal hebben op de 
Gentse skyline. De toren zal 
ook goed zichtbaar zijn vanop 
de Graslei. 

We merken in Gent al langer 
op dat er een groot verschil is 
tussen wat het stadsbestuur en 
een kleine groep architecten 
aan de stad opgedringt en 
wat het merendeel van de 
Gentenaars eigenlijk de juiste 
richting vindt die de stad 
architecturaal moet uitgaan. 
Het is dan ook niet de eerste 
keer dat een nieuwbouwproject 
in de historische binnenstad 
tot ophef leidt. De verhitte 
discussie over de plannen om 
een liftkoker en paviljoen 
tegen ons geliefde Gravensteen 
te bouwen woedt bijvoorbeeld 
nog steeds. “Er werden 
onlangs nog een honderdtal 
alternatieve voorstellen 
gedaan om het Gravensteen 

te behoeden van zo’n ver-
minking”, stelde onze Gentse 
fractieleider Johan Deckmyn 
ter bewijs dat de Gentenaar 
wel degelijk inspraak eist in 
projecten die een diepgaande 
impact hebben op de publieke 
ruimte.

Het stadbestuur organiseert 
die projecten het liefst achter 
de schermen omdat men 
maar al te vaak weet dat er 
geen draagvlak bij de Gentse 
bevolking voor bestaat. In 
2022 zou de eerste steen van 
het nieuwbouwproject – met 
een kostenplaatje van om 
en bij de 15 miljoen euro – 
reeds gelegd moeten worden. 
Het vernieuwde museum wil 
namelijk in 2024 de deuren 
kunnen openen. Veel tijd om 
nog een echt publiek debat te 
voeren met alle Gentenaars is 

er dus niet meer…

Alexander 
Van Hoecke

Nieuws uit de provincie: Nieuws uit de provincie: 
Na de verkiezingen van 2018 werden de provincies hervormd 
(lees: afgeslankt of zelfs gekortwiekt). De afslanking van de 
provincies zou  moeten leiden tot een efficiënter bestuur.
 
De provincies verloren hun 
volledige zeggenschap over de 
persoonsgebonden materies. 
Hun bevoegdheden inzake cul-
tuur, sport, welzijn en jeugd 
werden overgeheveld naar het 
lokale of Vlaamse niveau, in 
samenhang met de overdracht 
van personeelsleden en goede-
ren. Zo ging het Roger Raveel-
museum in Machelen-aan-de 
Leie richting Vlaanderen en 
het Caermersklooster naar de 
stad Gent. Nochtans werden 
daar in het verleden heel wat 
provinciale middelen in geïn-
vesteerd. Ook organisaties zoals 
het Festival van Vlaanderen en 
de Gentse Zesdaagse zagen be-
langrijke subsidies wegvallen. 

De provincies zijn dus spreek-
woordelijk van een stromende 
rivier verworden tot een kab-

belend beekje. Niettemin spe-
len de provincies nog hun rol 
op andere vlakken. Zo oefent 
de provincie nog de volgende 
grondgebonden bevoegdhe-
den uit:

• aanleg en beheer van pro-
vinciedomeinen, fietsrou-
tes, fiets-o-strades, wandel-
paden,...

• beheer van (onbevaarbare) 
waterwegen en preventie 
van wateroverlast

• beheer van natuurgebieden
• provinciaal beleid voor 

ruimtelijke ordening en 
leefmilieu

• coördinatie van het beleid 
rond economie, werkgele-
genheid, ... in de provincie 
en eigen initiatieven

• crisiscoördinatie op provin-
ciaal niveau

Anderzijds richt de provin-
cie Oost-Vlaanderen ook nog 
onderwijs in. De 16 provinci-
ale scholen, verspreid over de 
hele provincie, tellen meer dan 
49.500 leerlingen en 2.000 
personeelsleden. De bijzonde-
re aandacht van de provincie 
gaat uit naar buitengewoon 
onderwijs, technisch en be-
roepsonderwijs en volwas-
senenonderwijs.

Het is de taak van onze zes-
koppige provinciale fractie 
om kritisch toe te zien hoe uw 
belastinggeld zo efficiënt mo-
gelijk gebruikt wordt. 
En dat zullen we 
blijven doen !

Christian 
Bauwens
Provincieraadslid
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Voorwaarden sociale woning al 
te vaak geschonden...

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen om 
recht te hebben op een sociale woning. Eén ervan is dat je ge-
domicilieerd moet zijn op het adres van je sociale woning en 
er dus ook effectief moet wonen. Indien je al eigenaar bent 
van een woning of bouwgrond, heb je ook geen recht op een 
sociale woning. Dat geldt natuurlijk ook voor woningen in 
het buitenland.

Maar het is al regelmatig gebleken dat sociale huurders van 
buitenlandse origine soms ook een woning in het land van 
herkomst hebben. We vragen al sinds jaar en dag in de Raad 
van Bestuur van WoninGent om daar eindelijk werk van te 
maken. Recent heeft de Vlaamse overheid (mede onder druk 
van ons oppositiewerk in het Vlaams parlement) daarvoor de 
nodige ondersteuning voorzien. WoninGent besliste onlangs 
eindelijk met controles aan de slag te willen gaan. Maar tus-
sen “willen” en “doen” ligt er natuurlijk nog een hemelsbrede 
afstand. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de timing om de 
controles in te voeren moeilijk haalbaar zal zijn, ze moeten 
dan nog eens consequent en daadkrachtig plaatsvinden ook. 
Uiteraard moeten ook de sancties navenant zijn. U mag erop 

rekenen dat ik dit dossier nauwgezet verder op-
volg.

Nikolaas Schuiten
bestuurder WoninGent

Discriminatie sociale woningen
In de themacommissie Wonen werd op 8 september 
een rapportering van WoninGent aan de gemeenteraad 
voorgesteld. WoninGent is de grootste sociale 
huisvestingsmaatschappij van Gent en werd onlangs in 
beroep veroordeeld voor de verhuur van ongeschikte 
woningen. Herinner u de schimmelproblemen in heel wat 
sociale woningen die in 2018 onder de aandacht kwamen. 
Ik volgde als commissielid het dossier op en moest 
vaststellen dat WoninGent ondanks een ambitieuze nota, 
de bal nog steeds op heel wat vlakken misslaat.

40% van de 9000 woningen 
die WoninGent verhuurd zijn 
verouderd, uitgeleefd zelfs. De 
huisvestingsmaatschappij wil 
dat aanpakken door middel 
van een meerjarenplanning 
met tal van investeringen. Het 
zal ongetwijfeld een hele uit-
daging zijn om dat alles rond 
te krijgen. En de nood is groot. 
Heel wat bewoners kampen 
nú met problemen, die zo 
snel mogelijk opgelost zouden 
moeten worden. Dat blijkt uit 
de vele klachten van bewoners 
die ons bereiken. We moeten 
absoluut vermijden dat een 
drama zoals de Sint-Berna-
dettewijk zich herhaalt. Ik wil 
nog eens benadrukken dat de 
volledige sloop van die wijk, 
nadat ze jarenlang verwaar-
loosd werd door de stad en de 
huisvestigingsmaatschappij, 

een absolute schandvlek op 
het blazoen van de stad blijft. 

De klachten van bewoners 
van sociale woningen in Gent  
gaan trouwens niet alleen over 
de toestand van de woningen, 
maar ook over de leefomstan-
digheden die vaak helemaal 
niet zijn wat ze moeten zijn. 
Het samenleven met verschil-
lende culturen is immers he-
lemaal niet zo eenvoudig als 
dikwijls wordt voorgesteld. 
En dat is een understatement. 
“Van vrij uniforme groepen 
van huurders in de jaren tach-
tig zijn we nu geëvolueerd 
naar een huurdersbestand dat 
een grote diversiteit heeft. Dat 
proces zal zich in de komende 
jaren nog verder doorzetten”, 
valt er in het rapport van Wo-
ninGent te lezen. We weten 

allemaal wat dat in de praktijk 
inhoudt. De alom geprezen 
“diversiteit” leidt voor de men-
sen die ze aan den lijve onder-
vinden meestal tot heel wat 
minder aangename situaties.

Bovendien zijn er heel wat 
allochtonen die om diverse 
redenen eigenlijk geen recht 
hebben op een sociale woning. 
Sociale huurwoningen moeten 
voorbehouden worden aan de 
doelgroep die er effectief recht 
op heeft. De wachtlijsten 
zijn nu al enorm. Ik ken een 
Vlaamse mama met 3 kinde-
ren, die momenteel, na 7 jaar 
wachten, nog steeds geen wo-
ning kreeg toegewezen. Met 
de stijgende “diversiteit” ziet 
de toekomst er voor haar niet 
bijster rooskleurig uit.

Fraude is helaas geen uit-
zondering. Sommige sociale 
huurders hébben eigenlijk al 
een woning en dus geen recht 
op een sociale woning. Soms 
gaat het om binnenlandse ei-
gendommen, maar het spreekt 
voor zich dat buitenlandse ei-

gendommen makkelijker on-
der de radar blijven.

WoninGent kondigt einde-
lijk aan op zoek te gaan naar 
sociale huurfraude als gevolg 
van het bezit van binnen- en 
buitenlandse eigendommen. 
Dat is positief (hoewel te laat) 
maar die controles zullen na-
tuurlijk ook op een doeltref-
fende manier geïmplemen-
teerd moeten worden om enig 
verschil te kunnen maken. 
Sociale verhuurders kunnen 
zonder enige administratieve 
rompslomp en met financiële 
steun van de hogere overheid 
beroep doen op private onder-
zoeksbureaus via een raamo-
vereenkomst. Ze moeten dan 
natuurlijk optimaal gebruik-
maken van die raamovereen-
komst.

Er komt in 2023 een fusie van 
de sociale huisvestigingsmaat-
schappijen in Gent. Kleinere 
sociale verhuurders in Gent 
voeren nu al controles uit op 
buitenlandse eigendommen, 
maar de nieuwe, gefuseerde 

maatschappij moet die prak-
tijk overnemen. Ik heb trou-
wens al vaker vragen gesteld 
over die fusie. De belangen 
van de werknemers staan im-
mers ook op het spel. Heel 
wat werknemers zullen op 
een andere locatie aan de slag 
moeten gaan, en de stad moet 
hen volgens ons zo snel mo-
gelijk duidelijkheid bieden. 
Voor de schepen lijkt dat niet 
erg belangrijk te zijn, voor 
mijn partij wel.

U mag erop reken dat ik sa-
men met mijn partij blijf be-
nadrukken dat er voor het hele 
stadsgebied controles moeten 
komen op buitenlandse eigen-
dommen. Het is absoluut on-
aanvaardbaar dat onze men-
sen op lange wachtlijsten en 
in de kou blijven staan, terwijl 
fraudeurs de woningen bezet-
ten waar onze mensen recht 
op hebben.

Caroline Persyn
Gemeenteraads-
lid
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Vlaams Belang legt klacht neer tegen 
‘illegalenhotel’
Stad Gent plant om voor 1,2 miljoen ‘Hostel 47’ in de Blekerijstraat op te kopen om er illegale daklozen te huisvesten. 
Ons standpunt is duidelijk: Stad Gent mag als lokaal bestuur geen asielopvang gaan organiseren alsof het een ‘woke 
Fedasil’ is. Het gaat zelfs niet om asielopvang, maar om mensen zonder papieren herbergen: illegalenopvang dus!
 
Meer dan de helft van de 
1.900 daklozen in Gent heb-
ben geen Belgische nationa-
liteit. 57% van hen verblijft 
hier illegaal, zo bleek na een 
telling in oktober vorig jaar. 
Maar in plaats van de politie 
in te zetten om illegalen op te 
sporen, wil het stadsbestuur 
van burgemeester De Clercq 
extra opvang 

voorzien. Enkel voor illega-
le daklozen. De Clercq zal 
daarom voor maar liefst 1,2 
miljoen Hostel 47 opkopen, 
goed voor 20 opvangplaatsen. 
1,2 miljoen voor 20 plaat-
sen, dat is maar liefst 60.000 
euro per opvangplaats. Het 
lijkt bijzonder onwaarschijn-
lijk dat dat de goedkoopste 

optie was.

Maar nog er-
ger is dat het 
hier om een 
onwettige be-
slissing gaat 
die indruist 
tegen zowel 
de asiel- en 
immigratie-
we t g e v i n g 
als tegen de 
discrimina-
t i e w e t g e -
ving. Ar-

tikel 77§1 van de Belgische 
asiel- en immigratiewetgeving 
stelt immers het faciliteren 
van irreguliere migranten 
strafbaar. Voor dergelijke fei-
ten kunnen zelfs boetes van 
1.700 tot 6.000 euro opge-
legd worden, plus een gevan-
genisstraf van acht dagen tot 
één jaar. Wat Stad Gent plant 
is dus niet alleen ongehoord 
en bijzonder duur, maar ook 
nog eens illegaal. En waarom 
een daklozenopvang enkel en 
alleen voor illegalen organi-
seren? Wij zitten al tientallen 
jaren in de Gentse gemeente-
raad en heb al heel wat gek-
kigheid gezien, maar dit slaat 
werkelijk alles.

Illegalen moeten opgesloten 
en uitgezet worden. In plaats 
daarvan zet dit stadsbestuur 
ze op hotel. Op de koop toe 
gaat het hier dan nog eens om 
discriminatie ten nadele van 
daklozen met onze nationa-
liteit. 

Ik diende dan ook meteen 
klacht in tegen de plannen 
van het stadbestuur begin 
april. Eind augustus mochten 
we een reactie ontvangen van 
het Openbaar Ministerie. Het 
antwoord van de Procureur 
des Konings? “De feiten in 
uw dossier zijn niet strafbaar 
omdat ze geen misdrijf zijn. 
Ik heb daarom beslist het dos- sier af te sluiten zonder verder 

gevolg.” Teleurstellend, maar 
jammer genoeg 
niet verbazend.

Johan 
Deckmyn

“Wat Stad Gent plant, is niet alleen 
ongehoord en bijzonder duur, maar 
ook nog eens illegaal.” 

Wij blijven strijden voor ONS Gravensteen
Op 29 april 2021 vond het tweede bemiddelingsgesprek plaats waarbij de minister voor Wonen en Erfgoed Diependaele als bemiddelaar een 
nieuwe poging ondernam om het Gentse Stadsbestuur en de verschillende actiecomités die het Gravensteen willen redden dichter naar elkaar te 
brengen. Tijdens dat bemiddelingsgesprek kregen de actiecomités acht weken de tijd om een eigen alternatief voor te stellen. SOS Gravensteen 
is meteen tot actie overgegaan en heeft een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen. De termijn waarbinnen ze dit dienden te realiseren, 
kon op zijn minst uitdagend genoemd worden.

Tijdens de commissievergade-
ring van 20 mei 2021 gaf de 
minister blijk van waardering 
voor de burgerinitiatieven en 
hoe hard ze uit de startblokken 
geschoten waren. Er was toen 
net in de media verschenen 
dat er reeds meer dan honderd 
voorstellen met alternatieven 
voor de liftkoker binnenge-
komen waren bij de burgeri-
nitiatieven. Burgerparticipa-
tie werkt echt. De tijdwinst 
was enorm geweest, mochten 
ze dit van bij de start gedaan 
hebben. De minister heeft zelf 
herhaaldelijk aangegeven dat 
de lokale besturen zelf moe-
ten regelen in welke mate en 
op welke manier ze de burge-
rinspraak willen invullen. We 
hopen dat andere steden en 

gemeenten in Vlaanderen uit 
het verhaal rond het Graven-
steen inzien hoe belangrijk dat 
is en niet het voorbeeld volgen 
van dit Gentse Stadsbestuur.

SOS Gravensteen stuurde op 
24 juni een persbericht de we-
reld in dat ze de minister be-
dankten voor de uitnodiging 
om op 1 juli een uitgewerkt 
plan voor te stellen. Ze geven 
daarin aan dat de tijd heel kort 
was, maar dat ze toch meer 
dan honderd voorstellen ont-
vangen hadden, zoals ze reeds 
eerder hadden meegedeeld. Ze 
stellen dat de Gentenaars het 
enorm op prijs gesteld hebben 
dat ze konden participeren in 
het project van SOS Graven-
steen.

Alle voorstellen werden af-
getoetst op haalbaarheid en 
werden bekeken door een 
uitgebreid panel van profes-
soren, mediëvisten, archeo-
logen, architecten en ingeni-
eurs. Wouter Houtekamer, 
voorzitter van SOS Graven-
steen, zegt verder in hun 
persnota: “Zo kwamen wij 
tot een duurzaam alternatief 
dat de toegankelijkheid meer 
dan verdubbelt in vergelij-
king met het huidige plan van 
de Stad Gent. Ons alternatief 
respecteert de integriteit van 
de burcht, zonder het uitzicht 
van het Gravensteen te ver-
minken, zonder schade aan 
het erfgoed en met behoud 
van de groenzone naast de 
burcht.”

 Onze fractie in het Vlaams 
Parlement volgt dit dossier 
reeds sinds het begin nauw-
gezet op en na vele vragen 
hieromtrent kregen we on-
langs antwoord dat het Gent-
se stadsbestuur enige tijd 
heeft gevraagd om zich over 
de ingediende alternatieven 
te kunnen beraden. U kan er 
alvast van op aan dat wij dit 
dossier tot op de graat blij-
ven uitspitten en opvolgen 
en blijven strijden om ONS 
Gravensteen te redden!”

Adeline 
Blancquaert
Gemeenteraadslid
Vlaams  
Parlementslid



V  LKSGAZET 5

LEZ: Groen blijft baas in Gent
De uitbreiding van de Lage Emissiezone (LEZ) stond al een tijdje op de agenda van het 
Gentse stadsbestuur. Het was ook al lang duidelijk dat de tweespalt in deze meerderheid 
niet meer te houden was waar het ging om die uitbreiding. Er werd een studie besteld 
om één en ander te verantwoorden, maar de voorstelling van de resultaten van de 
studie werden eerder dit jaar uitgesteld. Achter de schermen bleef het ondertussen 
rommelen. 

Dure studie is overbodig

Het is echt wel pijnlijk te 
moeten vaststellen dat er door 
de stad Gent een dure studie 
werd besteld, die uiteindelijk 
niet nodig bleek. De studie 
die werd besteld heeft intus-
sen wel 100.000 euro gekost. 
Het doel van de studie was 
de uitbreiding van de LEZ in 
goede banen te leiden. Men 
zou hieruit immers conclu-
deren waar en hoe de uitbrei-
ding moest gebeuren. 

100.000 euro voor een studie 
die achteraf niet nodig blijkt 
te zijn omdat er zelfs bij de 
meerderheid geen draagvlak 
meer was voor de uitbreiding 
van de LEZ. Je moet het maar 
doen, 100.000 euro wegge-
smeten geld dus. Zoiets kan 
men toch bezwaarlijk goed 
bestuur noemen.

Over het ter beschikking stel-
len van die studie aan alle ge-
meenteraadsleden valt ook een 
boompje op te zetten. Waar-
om moesten de oppositiepar-
tijen zo lang wachten om de 
studie te kunnen inkijken? 
De resultaten van de studie 
waren gekend, maar ondanks 
het feit dat zowat iedereen in 
de meerderheid op de hoogte 
was, moest de Gentse oppo-
sitie blijven wachten op het 
rapport. Wat een miskenning 
van de democratische rechten 
van de oppositie, en dat door 
een bestuur dat zegt dat het 
transparant en democratisch 

is. Ook dat kan men toch be-
zwaarlijk goed bestuur noe-
men.

Groen chanteert de rest 
van de meerderheid

Tijdens het debat in de ge-
meenteraad stelde ik dat ik 
verbaasd was om in de krant 
te moeten lezen dat er een deal 
was afgesproken tussen libera-
len en groenen om de situatie 
te ontmijnen. Er zou geen 
uitbreiding van de LEZ ko-
men (overwinninkje voor de 
blauwen) versus extra groene 
maatregelen en financiering 
ervan (grote overwinning van 
de groenen). Opnieuw blijken 
de groenen dus baas, met de 
afschaffing van de tweede be-
wonerskaart als symbolische 
trofee en een extra zak geld. 
Of hoe de groenen hun colle-
ga’s in de meerderheid hebben 
gechanteerd.

De socialisten en CD&V 
staan er bij en kijken ernaar. 
Maar het moet toch extra pijn 
doen om in de krant te moe-
ten lezen dat Groen en Open 
Vld, zonder medeweten van 
Vooruit en CD&V, een deal 
hebben gesloten. De LEZ 
blijft dus beperkt tot het ge-
bied binnen de kleine ring, en 
de Stad investeert 4,5 miljoen 
euro extra in een zogenaamd 
‘luchtkwaliteitsfonds’. De li-
beralen hebben dus een be-
lofte in het bestuursakkoord 

afgekocht met geld dat in 
de dada’s van 

Groen zal worden geïnves-
teerd.

De Gentenaar is de dupe: 
de 2e bewonerskaart 
verdwijnt!

Ondertussen is de Gentenaar 
opnieuw de dupe. Toch ze-
ker de bewoners van de zoge-
naamde vijf “zuurstofwijken” 
woont. Die inwoners uit de 
Dampoort, Oud Gentbrugge, 
Ledeberg, Bloemekenswijk en 
Muide-Meulestede verliezen 
door de nieuwe beslissing van 
dit stadsbestuur (of is het de 
groen-blauwe beslissing?) hun 
tweede parkeerkaart. 

Vlaams Belang vraagt zich 
dan ook af wat tweeverdieners 
in bepaalde Gentse wijken ei-
genlijk met hun tweede wagen 
moeten doen? De tweede wa-
gen buiten Gent parkeren en 
er met de fiets naartoe rijden? 
Of dag en nacht de parkeer-
meter gaan vullen misschien? 

Schepen Heyse verklaart dan 
maar doodleuk dat ze de men-
sen niet gaat verbieden om 
nog in hun wijk te parkeren. 
Maar ze zullen nu blijkbaar 
wel een ticketje moeten kopen 
of investeren in een garage. 
Voilà zie: verkoop uw tweede 
wagen maar, of ge gaat zwaar 
dokken.

Hier zit Gent niet op te 
wachten

Het Gentse stadsbe-
stuur, verblind 
door groene 
ideo log i s che 
dogma’s, lijkt 
alvast niet te 
beseffen dat 
de Gentenaars 
hier echt niet 
op zaten te 

wachten, wel in-
tegendeel!

Vlaams Be-
lang heeft 
zich princi-

pieel altijd al verzet tegen de 
LEZ op zich. De uitbreiding 
van de LEZ was voor Vlaams 
Belang dan ook méér dan een 
stap te ver. Eigenlijk is er wat 
Vlaams Belang betreft maar 
één optie: dat is gewoonweg 
de bestaande LEZ afschaffen. 
En daar zijn meer dan genoeg 
argumenten voor. De LEZ 
schiet zijn doel nu al voorbij 
en is eerder een belasting-
maatregel dan een initiatief 
dat kadert in het doel een mi-
lieuvriendelijke stad te zijn.
Het verkeer zou in Gent im-
mers maar verantwoordelijk 
zijn voor een kwart van de 
uitstoot van fijn stof. Boven-
dien wordt de problematiek 
ook nog eens verplaatst via 
het circulatieplan naar buiten 
de R40. 

De LEZ is een ideologisch 
geïnspireerde trofee, die bo-
vendien nog eens voor extra 
inkomsten zorgt. De meeste 
mensen zijn immers van één 
ding overtuigd: en dat is dat 
deze maatregel de kip met 
de gouden eieren is voor het 
stadsbestuur. Want laat ons 
duidelijk zijn: wie betaalt mag 
van dit stadsbestuur lustig 
doorvervuilen. Op zich wordt 
wie dus over minder financi-
ele middelen beschikt dubbel 
gestraft.

Vlaams Belang heeft steeds 
consequent actie gevoerd te-
gen zowel de invoering als 
de uitbreiding van de LEZ. 
Gaandeweg zijn er trouwens 
meer en meer partijen, ook 
vanuit de meerderheid, onze 
kritiek beginnen volgen. Con-
sequente oppositie loont dus. 

De invoering van de lage emis-
siezone in Gent was en is nog 

steeds een asociale maatregel. 
Er zijn tal van voorbeelden van 
mensen die hier rechtstreeks 
door getroffen worden. De 
zogenaamde compenserende 
flankerende maatregelen zijn 
niets meer dan een druppel 
op een hete plaat. De Gentse 
maatregelen zijn repressief en 
zeker niet positief te noemen. 
Wie het ‘t minst breed heeft, 
wordt het zwaarst getroffen. 
Zo haalde de Stad Gent in-
middels al miljoenen euro’s 
op dankzij de LEZ. Heel wat 
Gentenaars die getroffen zijn 
door de concrete gevolgen van 
de maatregel, ervaren de LEZ 
vaak als asociaal en beschou-
wen ze als een platte taks. 
Zelfs de meerderheidspartij-
en Open Vld en ++Vooruit 
vonden de uitbreiding van de 
LEZ een brug te ver en gingen 
op de rem staan. De maatregel 
maakte nochtans deel uit van 
het bestuursakkoord.

Maar zoals reeds eerder ge-
steld: op dat vlak wou Groen 
gerust dat deel van het be-
stuursakkoord niet uitvoeren, 
als dat maar voldoende werd 
gecompenseerd door extra 
geld voor “groen beleid” en de 
afschaffing van de tweede par-
keerkaart.

Vlaams Belang stelde in de 
gemeenteraad van begin no-
vember dan ook voor om de 
LEZ in zijn geheel af te schaf-
fen. De LEZ schiet zijn doel 
immers voorbij en is eigenlijk 
zelfs al achterhaald.

Johan 
Deckmyn
Fractieleider
Gent
Vlaams
Parlementslid
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Veiligheid van alle weggebruikers blijft prioriteit!
Stad Gent wil met de LEZ en 
het circulatieplan zoveel mo-
gelijk automobilisten verban-
nen en dus het fietsen bijna 
zo goed als verplicht maken. 
Tegelijk blijft het levensge-
vaarlijk om rond te fietsen 
in Gent, zeker rond de tram-
sporen. Evidente oplossingen 
zijn er niet, maar ook de fiets 
is geen wonderoplossing voor 
elke verkeersproblematiek. 

Verkeersveiligheid moet steeds 
het uitgangspunt zijn. Waar 

mogelijk moet het fietsverkeer 
gescheiden worden van het 
tram- en autoverkeer, maar 
het spreekt voor zich dat dat 
in een historische stad geen 
evidentie is. Toch zijn er ook 
kleine ingrepen die meteen 
heel wat verschil kunnen ma-
ken. Een concreet geval is de 
nieuwe fiets- en voetganger-
sonderdoorgang onder de 
Drongensesteenweg. Dergelij-
ke onderdoorgangen zijn op 
zich natuurlijk erg positief, en 
komen tegemoet aan het prin-

cipe om het verkeer waar mo-
gelijk te scheiden. Deze speci-
fieke onderdoorgang is maar 
liefst 7 meter breed, ruimte ge-
noeg voor iedereen dus. Ik in-
formeerde bij de schepen voor 
Mobiliteit of de tunnel ook 
rekening houdt met voetgan-
gers, en suggereerde toch zeker 
aparte voetgangersstroken te 
voorzien. Dat zou niet gebeu-
ren, want de onderdoorgang 
“werd op dezelfde wijze gecon-
cipieerd als andere onderdoor-
gangen in Gent waar er ook 

geen aparte reservatiestroken 
zijn”. Dat is natuurlijk geen 
erg sterk argument.

U mag erop rekenen dat mijn 
partij en ik blijven zoeken naar 
praktische oplossingen voor 
elke onveiligheid in het Gent-
se stadverkeer. Want hoe klein 
die ook is, elke verbe-
tering kan levens 
redden.

Gabi De Boever
Gemeenteraadslid

Neutrale hoofddoeken bestaan niet
De gesluierde Hafsa El-Bazioui wordt vanaf 2022 schepen van Personeel in Gent. Dat mag wel als kers op de taart gelden voor de Groen-fractie, 
want nu kan niet alleen het Gentse overheidspersoneel een hoofddoek dragen, de Schepen draagt er dan ook zélf een. 

De neutraliteit van de Gent-
se overheid wordt zo defini-
tief uitgehold. Al zullen onze 
linkse vrienden dat nooit met 
zoveel woorden toegeven, en 
blijven ze de plaat over “inclu-
sieve neutraliteit” grijsdraaien. 
El-Bazioui verwoordde het in 
een debat in De Afspraak als 
volgt: “Als een burger bediend 
zou worden door een perso-
neelslid met bijvoorbeeld een 
hoofddoek of een tulband, dan 
kan en moet die dienstverle-
ning neutraal en kwalitatief 
zijn.”

Maar dat is natuurlijk onmo-
gelijk. We beseffen niet meer 
hoe waardevol een neutrale 
overheid wel is. Wanneer je 
aan een loket rechtstreeks in 
contact treedt met de over-
heid, wil je niet tegenover een 
individu komen te staan met 
eigen denkbeelden en overtui-
gingen. Je verwacht een verte-
genwoordiger van de overheid 
die volstrekt onverschillig staat 
tegenover de soms belangrij-
ke levenskeuzes die je maakt, 
en waarvoor je de nodige ad-
ministratie moet regelen. De 
overheid heeft geen zaken met 
wat je doet, zolang je binnen 

de wet blijft. Maar het 
uitdragen een bepaalde 
(geloofs)overtuiging is 

per definitie niet neutraal. 
Ik kan me bijvoorbeeld goed 
voorstellen dat een homo-
koppel niet meteen met groot 
enthousiasme een huwelijks-
aangifte wil gaan doen bij een 
man met een tulband. Mis-

schien heeft hij andere overtui-
gingen dan de meeste mannen 
met tulbanden, maar dat zie 
je natuurlijk niet. Misschien 
heeft het homokoppel onrede-
lijke vooroordelen, misschien 
ook gewoon de nodige leven-
servaring. Dat doet er allemaal 
weinig toe. Het punt is dat de 
overheidsambtenaar geen én-
kele overtuiging zou mogen 
uitdragen, en dat daardoor 
ontelbaar veel mogelijk con-
flictsituatie vermeden kunnen 
worden. Ambtenaren moe-
ten de wet uitdragen, en niets 
anders dan de wet. Dat is het 
principe.

Het hoofddoekenverbod voor 
stadspersoneel in Gent kent 
trouwens een bijzonder inte-
ressante geschiedenis. In 2007 
diende het Vlaams Belang 
een motie in om een verbod 
op hoofddoeken in te voeren. 
De liberalen hadden daar (ná 
de federale verkiezingen) wel 

oor naar, en in het bijzonder 
toenmalig schepen De Clercq. 
“Liberale schepen Mathias De 
Clercq bepleit hoofddoeken-
verbod in Gent”, kopte De 
Morgen zelfs. 

De liberalen vonden een wis-
selmeerderheid met CD&V en 
Vlaams Belang, en het verbod 
op het dragen van religieu-
ze, ideologische en levensbe-
schouwelijke symbolen door 
stadspersoneel werd een feit. 
Onder luid protest van Filip 
Watteeuw weliswaar, toenma-
lig fractieleider van Groen. Dat 
mag meteen als de laatste dap-
pere verzetsdaad van De Cler-
cq tegen Watteeuw beschouwd 
worden. In 2013 keerde het 
kartel Vooruit/Groen de beslis-
sing terug, met steun van de 
eeuwig wispelturige CD&V. 
Sindsdien is De Clercq stil 
over wat hij eens met zoveel 
vuur verdedigde. (Alles voor 
de sjerp?)

N-VA liet al weten ons hoofd-
doekenverbod van 2007-2013 
opnieuw in te willen voeren. 
Het is bijzonder positief dat we 
tenminste in Gent op steun van 
onze Vlaams-nationale collega’s 
kunnen rekenen. Mocht het 
thema opnieuw op de agenda 
van de gemeenteraad komen, 
zou ik de burgemeester alvast 
met veel plezier aan een citaat 
willen herinneren van een li-
beraal schepen uit 2007: “Wie 
in een openbare functie werkt, 
geeft het best geen uiting aan 
zijn of haar politieke, filosofi-
sche of religieuze overtuiging. 
Een verschil maken tussen 
front en back office heeft geen 
zin. Dat leidt tot grijze zones.” 
Mathias De Clercq, op 24 ok-
tober 2007 in De Morgen. Ho-
pelijk schiet er toch 
nog iets van zijn 
principes over. 

Ywein Joris

Wie in een openbare functie werkt, geeft het best geen uiting aan zijn of haar politieke, filosofische of religieuze overtuiging.
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Stop gesubsidieerde slachtpartijen!
Stad Gent faciliteerde ook dit jaar de organisatie van het Offerfeest, samen met het stedelijk 
Agentschap voor Inburgering en Integratie IN-Gent. Opvallend is dat Gentse moslims – en 
dat wordt duidelijk gespecificeerd als voorwaarde – bij dat Agentschap een factuur konden 
binnenbrengen om een terugbetaling te ontvangen voor hun slachtkosten. Op de website van 
de Stad staat piekfijn uitgelegd hoe je dat moet aanpakken. “Laat je als Gentse moslim een 
schaap of ram slachten in het kader van het Offerfeest bij een erkend slachthuis of op een 
erkende tijdelijke slachtvloer tussen 19 juli en 23 juli? Dan krijg je een terugbetaling van de 
slachtkosten per schaap of ram via IN-Gent vzw.” Kan je geen Nederlands? Geen probleem: 
de stad voorziet ook folders in het Engels, Frans, Arabisch en Turks. 
 

De Stad Gent onder-
mijnt daarmee de integratie 
van islamitische allochtonen. 
Onze voorzitter, Johan Deck-
myn, reageerde daarop als 
volgt: “De stad stelt letterlijk 
op haar website het Offerfeest 
te faciliteren, en dan nog in 
het Arabisch en het Turks. 
De scheiding tussen Kerk en 
staat, of in dit geval moskee 
en stad, is bijzonder ver te 
zoeken. Deze waanzin gaat te 
ver.”

IN-Gent moet in theo-
rie de doelstellingen van het 
Vlaamse Agentschap Integra-
tie en Inburgering realiseren 
op het grondgebied van Stad 
Gent. De vzw wordt daartoe 
gefinancierd door de Stad, de 
Vlaamse overheid en het Eu-
ropees Fonds voor Asiel, Mi-
gratie en Integratie (AMIF). 
En net daar, bij IN-Gent, 

kan je per identiteitskaart en 
tot en met 30 september een 
terugbetaling ontvangen van 
de slachtkosten per schaap of 
ram. Elk moslimgezin kon 
met andere woorden meerdere 
dieren laten slachten voor het 
Offerfeest, op kosten van de 
Gentse en Vlaamse belasting-
betaler, met steun van de EU.

Groen

IN-Gent ontvangt als stede-
lijk agentschap natuurlijk dus 
ook middelen van het Gentse 
stadsbestuur. Bij de Groen-
-fractie werden hierover op-
vallend genoeg nooit opmer-
kingen gemaakt, hoewel de 
partij er doorgaans prat op 
gaat voor dierenwelzijn op te 
komen. Maar op deze manier 
financiert ze dus eigenlijk ge-

woon de islamitische slacht.

Betaald worden om de 
wet te volgen

Dergelijk praktijken zijn ver 
doorgedreven discriminatie 
en moeten zo snel mogelijk 
stoppen. Andere slachtkosten 
worden immers niet terugbe-
taald, enkel die van de Gentse 
moslim. Het is bovendien een 
vreemde houding ten aanzien 
van de islamitische allochtone 
bevolking in Gent: het stad-
bestuur lijkt te denken dat 
ze enkel de (slacht)wetgeving 
zullen naleven als ze ervoor 
betaald worden.

Jong Vld

Frederik Goossens, voorzitter 
van Jong Vld Gent, ging lijn-
recht in tegen het stadsbestuur 
van Declercq en verklaarde 
naar aanleiding van onze cam-
pagne: “Ik viel van mijn stoel 

toen ik kennis nam dat Stad 
Gent en IN-Gent vzw elk jaar 
de organisatie van het Offer-
feest faciliteren door de te-
rugbetaling van de slachting 
te financieren. Dit druist in 
tegen de scheiding tussen kerk 
en staat en dus ook de neutra-
liteit van de staat.” Daar zijn 
we het natuurlijk volmondig 
mee eens.

Voorstel van Raadbesluit

Uiteraard liet Vlaams Belang 
Gent het daar niet bij. Johan 
Deckmyn heeft intussen een 
voorstel van raadsbesluit inge-
diend om die absurde regeling 
af te schaffen. Dat is ook hoog 
nodig. Benieuwd of De Cler-
cq gaat luisteren naar zijn ei-
gen jongerenafdeling 
– of naar Groen.

Jonas Naeyaert

“De scheiding tussen Kerk en staat, of in dit ge-
val moskee en stad, is bijzonder ver te zoeken”  

Johan Deckmyn

Heksenjacht op onze politiemensen
Het stadsbestuur had reeds een ‘handelingskader professioneel profileren’ opgesteld nadat er 
beschuldigingen binnenkwamen van racisme en ‘etnisch profileren’ aan het adres van onze politiemensen. 
Nu zal het bestuur nog een stap verder gaan en maar liefst 140.000 euro uittrekken om twee academici 
in te huren om dat kader te evalueren. Het onderzoek is een van de 32 aanbevelingen uit het ‘Actieplan 
Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025’. Het rapport spreekt zelfs over ‘overpolicing’, terwijl 
nagenoeg elke Gentenaar weet dat er al jaren ‘underpolicing’ aan de gang is.

Het onderzoek naar het ver-
meend structureel racisme bij 
de Gentse politie en hun zo-
genaamde daden van ‘etnische 
profilering’ start dit najaar. 
Etnisch profileren is een prak-
tijk waarbij politie sneller be-
paalde verdachten tegenhoudt 
tijdens controles louter om-
wille van hun etniciteit. Voor 
het onderzoek wordt 140.000 
euro vrijgemaakt uit het bud-
get voor Gelijke Kansen en 
Welzijn. Het rapport van het 
onderzoek wordt pas in 2023 
verwacht.

Vertrouwen

Vlaams Belang Gent stelt ver-
trouwen in de deugdelijkheid 
van onze politiemensen. Ze 
gaan niet structureel op zoek 
naar willekeurige allochtonen 
om die tegen te houden en te 
pesten. Het spreekt natuurlijk 
wel voor zich dat als men op 
zoek is naar een Tunesische 
drugsbende van illegalen, zo-
als onlangs in de Brugse Poort, 
de politie geen oude blanke 
vrouwtjes tegenhoudt. Dat ui-
terlijke kenmerken deel kun-

nen uitmaken van opsporin-
gen, dat is evident.

Van Blaarmeersen tot 
Overpoort

De meest gewelddadige in-
cidenten deze zomer, deden 
zich trouwens steeds voor met 
“Brusselse jongeren” in de 
Blaarmeersen, en met “Brus-
selse” en “Noord-Franse jon-
geren” in de Overpoort. Het 
stadsbestuur zou beter een 
plan opstellen om die groepen 
aan te pakken, in plaats van 

onze politiemen-
sen van racisme 
te beschuldigen.

Ywein Joris



Partijvoorzitter Vlaams Belang

Het internet was ooit de vrije haven voor alle meningen. Maar 
vandaag is die haven geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter 
(‘Big Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen de poli-
tiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan geloven. U hebt het vast 
zelf al meegemaakt: Een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profiel – tegenwoordig is het 
schering en inslag. Ook onze partij - het Vlaams Belang - wordt 
opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op sociale media. 
Maar dat is niet naar de zin van iedereen. De systeempartijen 
smeden uit nijd snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om meningsde-
licten voor de gewone rechtbank te krijgen. En ook Big Tech is 
ze liever kwijt dan rijk. Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in 
Amerika verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans oud-
-president voor onbepaalde termijn en nu zijn de Big Tech-vizie-
ren regelrecht op ons gericht.

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN:  
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar een probleem 
is, vinden wij een oplossing. En die oplossing is er! Als eerste 
politieke partij lanceren wij een GSM-applicatie - een antwoord 
op al deze inmenging en censuur. Met de applicatie zal u exclu-
sieve inhoud vinden, maar kan u ook punten scoren om ‘sporen’ 
te verdienen en zelfs direct chatten met de partij. Allemaal vrij 
en ongefilterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te in-
stalleren. Scan de QR-code op deze pagina 
of vind de app in de ‘Play Store’ (Android) 
en in de ‘App Store’ (iPhone).

SCAN MIJ
of ga naar 

www.vlaamsbelang.org/app

TE HOGE ENERGIEFACTUREN? 
REGERINGSPARTIJEN ZULLEN UW ENERGIE-
FACTUUR NÓG MEER DOEN STIJGEN!  

VLAAMS BELANG 
VOORTREKKER INZAKE 
DIERENWELZIJN

Onze energiefacturen blijven maar stijgen. De energieregulator Creg berekende dat een gemid-
deld gezin nu al meer dan 1.000 euro per jaar voor elektriciteit zal betalen en 1.600 euro voor 
aardgas, een stijging met bijna een kwart in drie maanden tijd. 

Waarom betaalt u zoveel 
voor energie? Omdat de re-
geringen van de energiefac-
turen verkapte belastingbrie-
ven hebben gemaakt. 70% 
van wat u via uw elektriciteits-
factuur betaalt, zijn taksen 
en belastingen, onder meer 
om de zogenaamde ‘groe-
ne stroom’ te subsidiëren. 
Amper 30% is wat u voor de 
energie zelf betaalt. Daar-
naast is de stijging ook een 
gevolg van de steeds hogere 
‘CO2-boete’ die elektriciteits- 
producenten moeten betalen 
om de CO2-uitstoot van hun 
centrales te compenseren. 
“Het zijn dus de regeringen 
zélf die uw energie duur ma-
ken. Het klimaatdogmatische 
geknoei van de regeringspar-
tijen maakt energie onbetaal-
baar. Daartegenover plaatst 
het Vlaams Belang een rea-
listisch energiebeleid dat niet 
het CO2-uitstootdogma maar 
de betaalbaarheid van uw 
facturen centraal stelt”, stelt 

Vlaams Parlementslid Sam 
Van Rooy. 

CAPACITEITSTARIEF

Het valt echter te vrezen 
dat de energiefacturen vol-
gend jaar voor de meeste 
gezinnen nóg meer zullen 
stijgen. Dan zal in Vlaande-
ren immers het zogenaamde 
‘capaciteitstarief’ worden 
ingevoerd waarbij de netta-
rieven niet langer zullen be-

rekend worden op basis van 
uw werkelijke verbruik, maar 
wel op basis van wanneer 
u elektriciteit verbruikt. Sam 
Van Rooy verzette zich in het 
Vlaams Parlement al herhaal-
delijk tegen de invoering van 
dit nieuwe tarief, dat hij ‘het 
rekeningrijden voor elektrici-
teitsgebruikers’ noemt. “Het 
is pure regelneverij waar-
bij de overheid wil bepalen 
wanneer u elektriciteit ver-
bruikt, en wanneer niet. Al-

leenstaanden, gezinnen 
die weinig verbruiken, 
studenten en mensen die 
het financieel niet breed 
hebben, zullen hiervan 
het slachtoffer zijn”. Van 
Rooys oppositiewerk zet-
te de Vlaamse regering 
er alvast toe aan om dan 
toch te onderzoeken wat 
de impact van het capa-
citeitstarief zal zijn op 
de portemonnee van ver-
schillende categorieën 
van verbruikers.

In Vlaanderen en Europa is er gelukkig een bewustzijn gegroeid 
dat dieren levende wezens zijn die fatsoenlijk en met respect 
behandeld moeten worden. In de praktijk is een slechte behan-
deling van dieren echter nog steeds schering en inslag. 

In 2019 startte het Vlaams 
Belang een vruchtbare samen-
werking met de Partij Voor 
De Dieren. Sindsdien heeft 
onze partij in de parlementen 
het voortouw genomen in de 
strijd voor een kordatere aan-
pak van dierenleed. Vlaams 
Belang-specialiste ter zake Els 
Sterckx is inzake Dierenwelzijn 
in het Vlaams Parlement ver-
uit het actiefste parlementslid. 
Ondertussen heeft ze al bijna 
200 voorstellen en initiatieven 
op haar naam staan. Zo deed 
ze voorstellen om de straffen 
voor dierenmishandeling fors 
op te trekken, de broodfok aan 
te pakken, de politie beter op 
te leiden inzake de dierenwel-
zijnswetgeving en preventieve 
maatregelen te nemen tegen de 
vreselijke stalbranden waarbij 
jaarlijks tienduizenden boerde-
rijdieren omkomen. 

STUDIEDAG DIERENWELZIJN

Om onze initiatieven in de par-
lementen toe te lichten en te 
bestuderen hoe de strijd tegen 

dierenmishandeling en -ver-
waarlozing beter kan, organi-
seerde het Vlaams Belang op 
zondag 3 oktober met enkele 
honderden geïnteresseerde 
dierenliefhebbers een studie-
dag over Dierenwelzijn. Het 
Vlaams Belang stelde ook een 
uitgebreide brochure op waar-
in alle voorstellen inzake Die-
renwelzijn worden opgelijst. 

via
vlaamsbelangwinkel.org
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