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Informeer uzelf over het 
Vlaams Belang via:

www.vlaamsbelang.org
facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
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De lage emissiezone (LEZ) 
zorgt voor onrust in Gent

Voor wie er nog aan moest 
twijfelen, Groen is baas in het 
stadhuis. Zoveel is duidelijk. 
Nadat Groen nietsontziend alle 
Gentenaars het mobiliteitsplan 
door de strot heeft geramd, is 
er nu de LEZ.

Deze maatregel blijkt voor 
vele moegetergde Gentenaars 
de spreekwoordelijke druppel. 
Oudere mensen in Gent 
kunnen plots niet meer naar 
hun wekelijkse afspraak 
in het Gentse zonder een 
monsterboete te betalen. 
Kinderen kunnen hun ouders 
niet meer bezoeken, omdat 
hun wagen niet aan de Gentse 
LEZ-normen beantwoordt. 
Marktkramers moeten plots 
duizenden euro’s betalen om 
Gent wekelijks één kilometer 
binnen te rijden. Kan het nog 
gekker?

Blijkbaar wel. Deze coalitie 
van Open Vld, Groen, sp.a 
en CD&V wil de Lage 

Emissiezone zelfs uitbreiden tot 
aan de R4 en tot in de haven! 
Hoe dat zal verlopen voor 
de mensen die zich dagelijks 
met hun wagen naar het werk 
verplaatsen, weten we nu al. Zij 
zullen ofwel honderden euro’s 
moeten dokken ofwel hun 
wagen moeten verkopen.

Vlaams Belang is de enige 
partij die zich van in het 
begin resoluut heeft verzet 
tegen de Lage Emissiezone 
(LEZ). De laatste maanden 
zijn ook de PVDA en de sp.a 
tot een voortschrijdend inzicht 
gekomen. Ook zij gaan nu in 
het verzet tegen de (uitbreiding 
van de) LEZ. 

De PVDA draaide plots haar 
kar, omdat die partij uiteindelijk 
doorkreeg dat de man in de 
straat helemaal niets moest 
hebben van de LEZ. De sp.a op 
haar beurt zat eveneens met een 
groot probleem. De socialisten 
waren immers pardoes gekant 

tegen de uitbreiding van de 
LEZ, maar niet tegen de 
LEZ zelf. Toch toetert hun 
nieuwbakken partijvoorzitter 
Conner Rousseau overal in het 
rond dat zijn partij tegen de 
asociale LEZ gekant is. Wat is 
het nu feitelijk? Voor of tegen 
de LEZ? Als zelfs de socialisten 
het niet meer weten …

Voor Vlaams Belang is het 
eenvoudig, om het met de 
woorden van schepen van 
Klimaat Tine Heyse (Groen) in 
de gemeenteraad van februari 
te stellen: “Het moet gezegd, het 
Vlaams Belang is rechtlijnig. Het 
Vlaams Belang was, is en zal 
altijd tegen de LEZ gekant zijn.”

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid

Fractieleider Gent

info@johandeckmyn.be 

facebook.com/johandeckmyn 
twitter.com/johandeckmyn 

www.johandeckmyn.be 

Reacties op onze  
artikels zijn welkom op  
info@vlaamsbelanggent.org

HET NIEUWE 
BOEK VAN TOM 
VAN GRIEKEN

Lees blz. 8



V  LKSGAZET2

Vlaams Belang Gent 
trapt op Valentijnsdag de 
‘Hart voor Onze Mensen’-
campagne op gang
Vrijdag 14 februari was 
ook voor Vlaams Belang 
Gent het startschot van de 
Valentijn-campagne ‘Hart 
voor Onze Mensen’. Om 
7u00 ’s morgens deelden 
Vlaams Belangers aan het 
Sint-Pietersstation pamfletten 
uit, samen met een zakje 
snoepjes (in hartjesvorm). De 
dagen daarna werden ook de 
markten op het Ledebergplein, 
de Vrijdagmarkt, het Van 
Beverenplein en de Kouter 
bezocht.

‘Een Hart voor Onze mensen’ 
is de slogan waarmee het 
Vlaams Belang zijn jaarlijkse 
campagne rond Valentijn 
inluidt. Centraal in deze 

campagne staat een oproep 
om de zwakkeren in de 
samenleving te beschermen. 
“Drie op vier rusthuisbewoners 
kunnen hun verblijf niet 
betalen met hun pensioen”, 
zo klaagt Vlaams Belang-
voorzitter Tom Van Grieken 
aan. “Dat terwijl de helft van 
onze leeflonen en bijna 30% 
van onze sociale woningen naar 
vreemdelingen gaan. In wat voor 
een maatschappij is zoiets fair of 
sociaal?” In het pamflet staat 
een oproep om meer geld vrij 
te maken voor de zwakkeren, 
en minder voor migratie.

Vlaams Belang blijft op de 
sociale nagel hameren aan de 
hand van de steeds groeiende 

migratiekosten: “Snijd in 
migratie in plaats van in 
onze mensen.”

“Per jaar geven we 800 miljoen 
euro uit aan asielzoekers alleen”, 
vertelt Van Grieken. “Als je weet 
dat de minimumpensioenen 
optrekken naar 1.500 euro netto 
tussen de 1,25 en de 3,2 miljard 
kost, is de rekening toch snel 
gemaakt? En dan heb ik het nog 
niet eens gehad over de massieve 
kosten in de werkloosheid - 
waar recent bleek dat maar 
liefst één op drie allochtoon is -, 
de 28% van onze nieuwe sociale 
woningen die vreemdelingen 
krijgen of het grote aandeel 
van 44% niet-Belgen in onze 
gevangenissen.”

Vlaams 
Belang steunt 

Hongaarse 
premier Orban

In het Vlaams parlement 
stelden de meeste fracties 
vragen bij het bezoek in 
februari van minister-president 
Jan Jambon (N-VA) aan de 
Hongaarse premier Victor 
Orban. Vlaams parlementslid 
Johan Deckmyn (Vlaams 
Belang) nam het als enige op 
voor Orban.

Orban krijgt immers veel 
kritiek te verduren omdat hij 
een eigen kordate politiek voert, 
die vaak niet in het verlengde 
ligt van wat in andere landen 
gebeurt. De Europese Unie 
tikte hem hiervoor meermaals 
op de vingers. Alle partijen in 
het Vlaams parlement vonden 
de ontmoeting tussen Jambon 
en Orban dus “problematisch”, 
terwijl Vlaams Belang het net 
interessant vond om ter plaatse 
te zien hoe er wordt gewerkt. 

Zo neemt Orban rond 
migratie en asiel interessante 
en unieke standpunten in. 
Deze standpunten worden 
hiernaast door grote delen 
van de Hongaarse bevolking 
gedeeld. Vlaams Belang vindt 
bovendien dat de mensen 
die hieromtrent kritische 
bedenkingen formuleren, 
selectief reageren. Alles wat 
een beetje rechts is, wordt 
meteen verdacht gemaakt, 
maar wat bijvoorbeeld Spanje 
doet met Catalonië wordt 
amper gehekeld.

Vandaar dat Deckmyn in het 
Vlaams parlement besloot 
door te stellen: “Vlaams 
Belang wil de Hongaarse 
premier Victor Orban niet op 
de vingers tikken. Integendeel, 
wij wensen hem hierbij veel 
succes!”

“Dat terwijl de 
helft van onze 
leeflonen en 
bijna 30% van 
onze sociale 
woningen naar 
vreemdelingen 
gaan. In wat voor 
een maatschappij 
is zoiets fair of 
sociaal?”
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Roma in Gent: Vlaams Belang pleit voor 
ontrading en terugkeer
Tijdens de Commissie 
Algemene Zaken van 13 
januari moest burgemeester De 
Clercq met het schaamrood op 
de wangen toegeven dat hij zijn 
eigen deadlines met betrekking 
tot het Roma-project aan de 
Lübecksite (Afrikalaan) niet 
kon waarmaken.

Eind februari moesten de 
Roma aan de Hurstweg 
(Wiedauwkaai) immers de 
terreinen verlaten en de 
burgemeester had van in het 
begin gesteld dat de verhuis 

naar de Lübecksite zou slagen. 
Niet dus.

Vlaams Belang heeft van in 
het begin verklaard dat dit 
(tijdelijke) project ook een aantal 
positieve maatregelen inhield. 
Zo beloofde de burgemeester 
dat men in eerste instantie zou 
trachten de Roma te overtuigen 
om terug te keren naar hun land 
van herkomst. Daarnaast werd 
ook gesteld dat na de deadline 
van eind februari er geen 
afzonderlijke Roma (of andere) 
kampementen meer zouden 

worden toegelaten op het Gentse 
grondgebied. De politie zou in 
die gevallen optreden.

Ondertussen vond men een 
tijdelijke oplossing. De Roma 
moeten nu verkassen naar 
het ‘doortrekkersterrein’ aan 
de Drongensesteenweg. Daar 
is echter geen plaats genoeg 
en dus moesten diverse 
woonwagenbewoners die op dat 
doortrekkersterrein verbleven, 
op hun beurt verhuizen naar de 
camping op de Blaarmeersen. 
Dit allemaal in afwachting 

van de definitieve verhuis van 
de Roma naar de Lübecksite. 
Wellicht zal dit voor begin 
november zijn. Met de nadruk 
op “wellicht”.

Het is droevig om te zien dat 
het stadsbestuur met knip- en 
plakwerk probeert om een 
oplossing te vinden in het 
Roma-dossier. Het is duidelijk 
dat dit tot nu toe allesbehalve 
vlot verloopt.

Vlaams Belang heeft steeds 
gezegd dat de Stad Gent 

de problemen in feite zelf 
gecreëerd heeft door aan de 
Roma de indruk te geven dat 
ze in Gent met open armen 
worden ontvangen. Intussen 
zijn er in onze stad nog steeds 
duizenden Roma aanwezig, met 
alle gevolgen van dien.

Alleen een kordaat 
ontradingsbeleid, gekoppeld 
aan een goed doordacht 
terugkeerproject, zal uiteindelijk 
deze problematiek kunnen 
oplossen. Vlaams Belang zal hier 
alleszins voor blijven pleiten.

Spoorlijn Dampoort- 
Zelzate en...
De provincie Oost-Vlaanderen 
heeft in het verleden altijd al de 
nodige aandacht gehad voor het 
gebruik van de bestaande spoorlijn 
L 204 (Dampoort-Zelzate) voor 
personen- en goederenvervoer. 
Onlangs verscheen in de media 
het bericht dat Infrabel de 32 
miljoen euro die beloofd waren 
voor de treinverbinding tussen 
de Dampoort en Zelzate (en bij 
uitbreiding naar Terneuzen), 
mogelijk zal verschuiven naar 
andere spoorprojecten in 
Vlaanderen. 

Dit nieuws sloeg in als een bom. 
En dit ondanks het feit dat er met 
Nederland reeds goede gesprekken 
zijn geweest om mee in dit verhaal 
te stappen. Tussenkomsten 
van provincieraadsleden Olaf 

Evrard en Christian Bauwens 
in het verleden houden deze 
problematiek in de actualiteit. 
En het moet gezegd worden: ook 
de deputatie levert de nodige 
inspanningen om onze Oost-
Vlaamse stem in dit dossier te 
doen weerklinken.

We blijven dit project uiteraard 
nauw opvolgen.

Christian Bauwens
Provincieraadslid

Privé-bewaking voor de  
provinciale recreatiedomeinen
Voor de provinciale 
recreatiedomeinen De Gavers 
(Geraardsbergen), De Ster 
(Sint-Niklaas) en Nieuwdonk 
(Berlare) worden deze zomer 
opnieuw bewakingsopdrachten 
uitgevoerd door een privé 
bewakingsfirma. Het domein 
Puyenbroeck (Wachtebeke) 
voorziet in eigen toezichters/
bewakingspersoneel.

Er wordt een slordige 508.000 
euro voorzien voor een periode 
van 4 jaar. De ervaring leert ons 
dat dit een noodzakelijk kwaad 
is.

Die bewaking is immers nodig 
omdat bepaalde ‘jongeren’ er in het 
verleden steeds weer in slaagden 
om voor heibel te zorgen en de 
sfeer voor de andere bezoekers te 
verzieken. Vernielde afsluitingen, 
vechtpartijen, lastigvallen van de 
andere gebruikers, conflicten met 
de buschauffeurs. In het verleden 
helaas dagelijkse kost.  

Zo zie je maar waarvoor je 
provinciale belasting gebruikt 
worden.

Christian Bauwens
Provincieraadslid

Project
Leopoldkazerne

De gedeeltelijke afbraak van de kazerne gaat verder en intussen wordt in de ondergrond ruimte 
gemaakt voor de autostaanplaatsen en de opslagruimtes.

De Provincie zal ook zijn eigendommen aan het Zuid te koop stellen. Vraag is natuurlijk of het 
centrum van Gent met zijn circulatieplan en de LEZ nog voldoende aantrekkelijk is voor de 
vele personeelsleden die daar hun werkplek zullen moeten krijgen. Het valt in dit verband op 
dat de winkelgalerij in datzelfde gebouw het opnieuw zeer moeilijk heeft om al de vrije ruimtes 
verhuurd te krijgen. Het project “Leopoldskazerne” dient gerealiseerd te zijn tegen eind 2021.

Christian Bauwens, Provincieraadslid
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Vlaams Belang wil LEZ 
een halt toeroepen

Vlaams Belang heeft steeds 
consequent actie gevoerd 
tegen LEZ. Dat moest zelfs 
schepen van Klimaat Tine 
Heyse (Groen) toegeven. Dat 
kunnen de andere partijen niet 
zeggen. Zo was de PVDA eerst 
pro LEZ. Daarna keerde de 
partij haar kar toen ze zag dat 
vele Gentenaars hevig tegen dit 
initiatief reageerden. 

Ook de sp.a gaat nu plots 
stevig op de rem staan. De 
argumenten die Conner 
Rousseau in het Vlaams 
parlement gebruikte (en die 
door Joris Vandenbroucke 
in de Gentse gemeenteraad 
overgenomen werden), waren 
net die argumenten die 
Vlaams Belang al jaren in de 
gemeenteraad gebruikt. Maar 
ja, als Vlaams Belang iets zegt, 
is het per definitie niet juist 
zeker?

LEZ = platte taks

De kern van de discussie is de 
vraag waar de Lage Emissie 
Zone voor staat. Voor Vlaams 
Belang is het duidelijk: het is 
een platte belastingmaatregel, 
want wie betaalt, mag wel de 
stad nog in. Enkel wie niet kan 
of wil betalen, wordt gestraft.

Men doet in Gent alsof het niet 
anders kan, maar in Rotterdam 
werd de Lage Emmissie Zone 
opnieuw afgevoerd. Daar rijden 
opnieuw dieselwagens  in de 

binnenstad rond. Er wordt 
overgeschakeld op maatregelen 
die ‘niet repressief, maar 
positief en preventief zijn.’ De 
zon schijnt in het noorden.

De Gentse maatregelen zijn 
echter wel repressief en zeker 
niet positief. Elke Gentenaar 
ligt nu al wakker van de LEZ. 
Laat staan – o gruwel – dat 
wat in het bestuursakkoord 
staat, wordt uitgevoerd: met 
name de uitbreiding van de 
LEZ naar alle woongebieden 
binnen de R4, en zelfs naar het 
havengebied. 

Vlaams Belang dient 
voorstel tegen LEZ in

Dat is dan ook de reden waarom 
Vlaams Belang een Voorstel 
van Raadsbesluit indiende. 
Voor Vlaams Belang kan en 
mag een verdere uitbreiding 
niet worden uitgevoerd. 
Integendeel: we moeten de 
huidige LEZ afschaffen.

Er zijn tal van voorbeelden van 
mensen hier rechtstreeks door 
getroffen worden. Zo zijn er 
mensen die voor hun bejaarde 
ouders die in de binnenstad 
wonen, zorgen. Elk doet om 
beurt ter plaatse de was en de 
plas. Klein probleem: plots 
blijkt één van de kinderen de 
stad niet meer in te mogen, 
tenzij er natuurlijk een fikse 
boete betaald wordt. Deze 
pestmaatregelen van deze 
meerderheid gaan echt te ver. 

En het stadsbestuur moet 
niet verwijzen naar 

de compenserende 

flankerende maatregelen. Dat 
zijn enkel druppels op een hete 
plaat.

De Gentenaar pikt dit niet 
langer. Zelfs in de kranten zie 
je dat de journalisten oppikken 
dat de invoering van de Lage 
Emissiezone dé stap te ver is 
voor de meerderheid. 

Vlaams Belang diende in het 
Vlaams parlement een motie 
in omtrent de invoering van 
Lage Emissie Zones. Dat debat 
leverde een aantal interessante 
vaststellingen op. Zo stelde 
voorzitter Conner Rousseau 
dat de sp.a op de pauzeknop 
wil drukken voor wat betreft 
verdere initiatieven inzake 
LEZ. De socialisten staan in 
Gent dus blijkbaar niet meer 
achter hun voorzitter, want ze 
bleven hardnekkig het Groen-
initiatief steunen. En de Open 
Vld, de zogenaamde partij van 
de middenstand? De liberalen 
gaven geen kik …

Asociaal en crimineel

De invoering van de LEZ in 
Gent was en is een asociale 
maatregel. Een verdere 
uitbreiding van deze LEZ is 
ronduit crimineel. Het zal de 
sociale onrechtvaardigheid nog 
vergroten. De mensen die het 
het minst breed hebben, zijn 
het grootste slachtoffer. 

Sommigen moeten nood-
gedwongen hun wagen 
verkopen. Bovendien voldoen 
de aangekondigde ‘sociale’ 
flankerende maatregelen in 

de meeste gevallen niet aan de 
gestelde verwachtingen, zeker 
niet voor de oudere inwoners 
van Gent. 

Zij die het hardst getroffen 
worden, zijn de hardwerkende 
Vlamingen met een laag 
inkomen. Met de bestaande 
compensatiemaatregelen kom 
je er niet. De schrootpremie 
volstaat amper voor de aankoop 
van een deftige fiets. De mensen 
worden geconfronteerd met de 
asociale gevolgen van de LEZ. 
Niet alleen Vlaams Belang, 
maar ook sp.a-voorzitter 
Conner Rousseau zegt dit. 
Alleen zeggen de Gentse 
socialisten iets geheel anders.

Rousseau stelt letterlijk dat de 
sp.a niet wil meegaan in een 
uitbreiding of verstrenging van 
LEZ, zolang de impact van 
LEZ niet in kaart is gebracht. 
Staan de socialisten in de 
Gentse gemeenteraad dan nog 
achter de uitspraak van hun 
voorzitter? 

Kassa-kassa

Een evaluatie van de huidige 
LEZ in afwachting van de 
uitbreiding ervan, is dus echt 
geen optie. De stad Rotterdam 
maakte al eens deze evaluatie 
en besliste vervolgens om LEZ 
opnieuw af te voeren. Af en 
toe moet je moedig zijn en je 
fout durven toegeven. Maar ja, 
het is zo moeilijk te weerstaan 
aan de vetpotten die deze LEZ 
oplevert.

Men beseft immers nu al 

dat LEZ een goudmijn is. 
Tijdens de maand januari 
2020 registreerde LEZ in 
Gent niet minder dan 14.000 
overtreders. Overtredingen 
werden in januari nog gedoogd, 
maar vanaf februari rinkelde de 
kassa. Antwerpen verdiende 
intussen al tientallen miljoenen 
aan LEZ. Dit zal voor de Stad 
Gent niet anders zijn. Er is 
sprake van niet minder dan 6 
miljoen euro per jaar.

Afschaffen

In het bestuursakkoord vinden 
we de volgende passage terug: 
“We voeren een Lage-Emissie Zone 
(LEZ) in vanaf 2020 en weren 
de meest vervuilende (diesel)
auto’s uit een zone die samenvalt 
met de zone 30 binnen de R40. 
Dit is een eerste belangrijke 
stap om de luchtkwaliteit 
verder te verbeteren. De LEZ 
wordt uitgebreid naar alle 
woongebieden binnen de R4, 
en zelfs naar het havengebied.” 
Zo staat het letterlijk in het 
bestuursakkoord.

Vlaams Belang vindt dat de 
huidige LEZ mag afgeschaft 
worden, maar wil ook al 
duidelijkheid over de plannen 
rond uitbreiding ervan. 
Vandaar dat een voorstel 
van raadsbesluit tegen deze 
uitbreiding werd ingediend. 
Dit voorstel werd weggestemd.

Het is nu wachten tot de 
Gentenaar dit stadsbestuur 
wegstemt. Vlaams Belang 
heeft intussen alvast een petitie 
opgestart: www.stoplez.be

Vlaams Belang is de enige partij tegen LEZ 
Tijdens de gemeenteraad van februari probeerde fractieleider Johan Deckmyn, namens Vlaams Belang, de 

uitbreiding van de Lage Emissiezone in Gent tegen te houden. Hij lokte een stemming uit waarbij de meerderheid 
zijn voorstel verwierp. Opmerkelijk in het debat was de tussenkomst van de betrokken schepen Tine Heyse (Groen). 
We willen u haar tussenkomst over de houding van het Vlaams Belang zeker niet onthouden. Ze stelde toen:

“Mijnheer Deckmyn, we zijn het wel vaker grondig oneens. Met de LEZ 
is dit niet anders. Maar het moet gezegd dat jij, ere wie ere toekomt, 

dat Vlaams Belang, van alle partijen het meest rechtlijnige en 
consequente parcours heeft gereden. Jullie zijn, waren en 
zullen waarschijnlijk altijd tegen de LEZ zijn.”

Wel, schepen Heyse heeft alvast dat goed begrepen!
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Stad Gent 
bestuurt in 
het Turks en 
Arabisch
De Stad Gent heeft op 1 januari 
2020 een belangrijk deel van 
het Gentse stadscentrum 
tot LEZ (Lage Emissie 
Zone) verklaard. In januari 
ontvangen de overtreders 
enkel een waarschuwingsbrief. 
Vanaf 1 februari worden er 
effectieve boetes uitgeschreven. 
Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van zogenaamde 
slimme camera’s (camera’s met 
nummerplaatherkenning).

Om deze maatregel bekend 
te maken bij de Gentenaars, 
verspreidde de Stad Gent 
verschillende affiches. Nu blijkt 
dat hieromtrent ook affiches in 
andere talen dan het Nederlands 
verspreid werden.

Schepen van Klimaat Tine 
Heyse (Groen) stelde dat 
deze meertalige affiches een 
bijzonder doel dienen, met 
name het informeren van 
bepaalde “doelgroepen” over het 
verlenen van een dienst. Dit zou 

in orde zijn met de taalwetten 
De schepen stelt dat LEZ een 
specifieke maatregel is, waardoor 
die regel van toepassing is. Zo 
kan je natuurlijk alles uitleggen. 
Zo kan men bijvoorbeeld ook 
in het Arabisch communiceren 
over het specifiek gebruik van 
de nieuwe PMD-zak in Gent.

Voor Vlaams Belang is dit 
onaanvaardbaar. Dit is een 
inbreuk op de vigerende 
taalwetgeving. De contacten 
van overheidsdiensten (in casu 
de Stad Gent) met burgers 
en ondernemingen moeten 
gebeuren in de bestuurstaal van 
de gemeente of stad, in dit geval 
het Nederlands. 

Om die reden diende Gents 
fractieleider Johan Deckmyn 
(Vlaams Belang) klacht in 
tegen de Stad Gent bij de Vaste 
Commissie voor Taaltoezicht. 
Het Vlaams Belang verwacht 
dan ook dat de stad Gent zal 
worden teruggefloten.

Vlaams Belang 
deelt kalendertjes 
uit op de Gentse 

nieuwjaarsreceptie
Naar goeie traditie deelden 
Gentse Vlaams Belangmili-
tanten ook dit jaar kalender-
tjes uit op de nieuwjaarsre-
ceptie van de stad Gent. Op 
de kalendertjes staan burge-
meester Mathias De Clercq 
(Open Vld), schepen Rudy  
Coddens (sp.a) en sche-
pen Mieke Van Hecke 
(CD&V) afgebeeld, die 
heel volgzaam achter de  
groene schepen Filip Watteeuw 
aanlopen.

Schepen van Mo-
biliteit Filip  Wat-
teeuw (Groen) 
wordt afgebeeld 
als de rat-
t envan-
ger van 
H a m e -
len, spe-

lend op een fluit. De cartoon 
staat symbool voor het feit dat 
Groen de baas is in Gent en 
Filip Watteeuw de échte burge-
meester is.

Wie gooit eieren naar 
Watteeuw?

Uiteraard leidt dit bij vele 
Gentenaars tot heel wat boos-
heid. Na het ‘Mobiliteitsplan’ 

krijgen de Gen-
tenaars er nu de 
‘Lage Emissiezone’ 
(LEZ) bovenop. 
Dat de inwoners 
van Gent veront-

waardigd zijn, 
is dan ook 
overduidelijk. 
Toen op de 
n ieuwjaars-
receptie de 

burgemeester het woord nam, 
was er overal boegeroep te ho-
ren. Een opmerkelijke vast-
stelling. Nadat burgemeester 
Daniel Termont vorig jaar al 
uitgejouwd werd, was het boe-
geroep dit jaar nog veel luider.

De mensen waren vooral boos 
op Watteeuw. Er was vooraf op-
geroepen om eieren naar Wat-
teeuw te gooien. De schepen 
kreeg dan ook politiebescher-
ming en liep rond in een groene 
anorak.

Zover is het dus gekomen. Het 
protest is al duidelijk voelbaar 
op straat. In het Gentse stad-
huis zullen de Vlaams Belan-
gers er alvast voor zorgen dat 
ook daar het protest duide-

lijk te horen 
valt! 

PVDA was wel degelijk pro-LEZ 
Tijdens de debatten over de Lage Emissiezone in Gent bleek de PVDA plots hevig tegenstander te zijn van de LEZ. 
Ooit was het nochtans anders. Tijdens de gemeenteraad van 23 april 2019 waren de communisten nog een andere 
mening toegedaan. Toen stelde PVDA-fractieleider Tom De Meester in de gemeenteraad het volgende:

“Wij gaan de Lage Emissiezone (LEZ) goedkeuren. Omdat wij als PVDA 
voorstander zijn van de LEZ. In tegenstelling tot mijn collega’s van 
Vlaams Belang die blijkbaar voor een hoge emissiezone zijn. En die 
zich aldus aan de verkeerde kant van de geschiedenis stellen.”

Het is dan ook bijzonder vreemd om vast te stellen dat de PVDA zich nu plots, samen met Vlaams Belang, 
aan de “verkeerde kant van de geschiedenis” stelt. Zou het kunnen omdat ze zien dat de gewone man 
écht niets moet hebben van die LEZ?
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Geen verse maaltijden 
meer in Gentse OCMW-

woonzorgcentra
Vanaf eind 2020 wordt het 
eten van de 600 bewoners 
van de Gentse OCMW-
woonzorgcentra aangeleverd uit 
één centrale keuken (gevestigd 
in bejaardentehuis Zuiderlicht, 
Mariakerke). Er wordt dus 
niet meer apart gekookt in 
elk woon-zorgcentrum. Dit 
is het gevolg van één van de  
besparingsmaatregelen om te 
vermijden dat de dagprijs zou 
stijgen. Het nieuws kwam hard 
binnen in de woon-zorgcentra. 
Schepens Coddens mag dan 
wel beloven dat het eten even 

lekker blijft en dat de kwaliteit 
niet zal dalen, de bewoners en 
het personeel hebben zo hun 
twijfels. 

Gemeenteraadslid Caroline 
Persyn kwam hierover stevig 
tussen in de Commissie 
Welzijn. Zij stelde dat het hier 
gaat om mensen die dit land 
mee hebben opgebouwd, die 
hun ganse leven hard gewerkt 
hebben en nu hun laatste jaren 
in een woon-zorgcentrum 
moeten doorbrengen. Zij 
betalen daar 1.700 euro voor 

en krijgen nu zelfs geen vers 
gekookte aardappelen meer. Dit 
is totaal onrespectvol, ja zelfs 
schandalig. Er is wel blijkbaar 
wel voldoende geld voor de 
talloze subsidies die gaan naar 
diversiteit, integratie, Roma’s, 
de asielboot Reno en dies meer. 
Maar tegelijk er wordt bespaard 
op de rug van onze ouderen. 

Zo zie je maar waar de 
prioriteiten van dit Gentse 
stadsbestuur (Open Vld, 
Groen, sp.a en CD&V) 
liggen …

Beheer appartements-
blok Anseele  
volstrekte ramp
Een hele reeks van 
overlastproblematieken werd de 
bewoners uiteindelijk te veel.

1. Geforceerde deuren wat 
uiteraard een ‘objectief ’ 
onveiligheidsgevoel met zich 
meebrengt. Niet-bewoners 
kunnen zich immers op deze 
manier toegang verschaffen 
tot de kelder en de zolder.

2. Overlast van muizen, 
sluikstort en zelfs menselijke 
uitwerpselen in het gebouw.

3. Op sommige verdiepingen 
hebben de ramen nog geen 
dubbele beglazing. 

De bewoners spraken mij aan over 
de gebrekkige opvolging van deze 
problemen door WoninGent. 
Via raadslid Johan 
Deckmyn (Vlaams 
Belang) werden 
hierover vragen 

gesteld, met een wel zeer snelle 
reactie tot gevolg.

Intussen zijn er reeds allerlei 
werken aan de gang. Dat is 
uiteraard een positief gegeven. 
WoninGent kwam inmiddels ook 
al langs om de mogelijkheden te 
bekijken voor het aanbrengen 
van dubbele beglazing.  

Maar het moet gezegd dat 
WoninGent nog massa’s werk 
voor de boeg heeft. Helaas zijn 
er in Gent nog heel wat sociale 
woningen en appartementen 
op verschillende locaties die 
zeer dringend aan renovatie toe 
zijn. De opeenvolgende Gentse 
stadsbesturen hebben in het 

verleden deze problemen veel 
te lang laten aanslepen.

Nikolaas Schuiten
Lid BCSD

Bommetjes en vuurwerk
Raadslid Caroline Persyn 
(Vlaams Belang) vroeg aan 
burgemeester Matthias De 
Clercq (Open Vld) hoe 
het gesteld was met het 
handhavingsbeleid met 
betrekking tot het ontsteken 
van vuurwerk en voetzoekers. 
Tijdens de kerstvakantie waren 
er immers een aantal klachten 
over groepjes jongeren die in de 
stad met voetzoekers gooiden.

De burgemeester gaf toe 
dat voetzoekers een echte 
‘merde’ zijn. De politie neemt 

dergelijke klachten ernstig, 
maar de pakkans is en blijft 
erg klein. Niettemin stelde de 
politie in de laatste weken van 
2019 toch zeven GAS-boetes 
op voor mensen die vuurwerk 
of voetzoekers ontstaken. Zij 
kunnen een gemeentelijke 
administratieve sanctie tot 350 
euro krijgen. 

De Gentse burgervader 
beloofde ook om 
te bekijken 
in welke 

wijken dit probleem zich het 
meest voordoet en een passend 
preventiebeleid te voeren.
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Bpost-steun aan 
pers vergroot
Dat bpost wordt ingezet 
voor half malafide 
‘overheidsopdrachten’ is geen 
geïsoleerd gegeven. Al enige tijd 
is er terechte controverse over de 
overheidssteun via bpost aan de 
papieren kranten en weekbladen 
in België, om zo verdeeld te 
worden aan hun lezers. Onder 
voormalig minister van Werk 
Kris Peeters (CD&V) werd een 
jaar geleden beloofd om enkele 
alternatieven te bekijken, want 
het gaat om vele miljoenen 
euro’s. Bij de alternatieven 
werd zelfs afschaffing in 
beschouwing genomen. Niet 
meer dan normaal gezien 
andere producten die geleverd 
worden met de post toch ook 
geen overheidssteun krijgen? 
Bovendien genieten de kranten 
reeds een zeer gunstig btw-
tarief. Nog minder dan het 
allerlaagste btw-tarief van 6% 

dat je onder meer voor je brood 
moet betalen. Onze liefste 
media moet 0 procent btw 
betalen. 

Maar hun lobbywerk viel 
niet op een koude steen. In 
de eerste helft van december 
kregen de ‘mainstream media’ 
een vroeg kerstcadeau van 
huidig bevoegd minister 
Nathalie Muylle (CD&V). De 
regeling werd verlengd met 
nog eens twee jaar, zeker tot 
en met 2022 en alles werd bij 
het oude gelaten. Of toch niet 
helemaal… De steun – die al 
een fenomenale 170 miljoen 
bedroeg – werd uitgebreid met 
5 miljoen. Schrijf je volgende 
keer wel wat gunstigere 
zaken voor de CD&V en de 
andere regeringspartijen, beste 
kranten? De laatste kiesuitslag 
viel wat tegen.

Salafist krijgt erestatus 
in Molenbeek
Wie nog de vastberadenheid en het 
lef heeft om in Molenbeek anno 
2020 te wonen, kon afgelopen 
3 februari een waar ‘spektakel’ 
aanzien. Meer dan 6.000 moslims 
kwamen bijeen om er de straten 
in te palmen, Allah te aanbidden 
én Rachid Haddach te eren. Die 
naam zegt u misschien niet direct 
iets, maar Haddach overleed begin 
februari en was vooral bekend als 
salafistisch voorman en radicale 
islamist.

Wie dus nog dacht dat het met 
de islamisering nog wel ging 
meevallen, is er nu toch echt 
wel aan voor de moeite. Men 
doet zelfs niet meer alsof men 
gematigd is en ‘gewoon de 
waterpijp wil roken en rustig in 
private sfeer wil bidden tot Allah’. 
Men moet letterlijk hele straten 
afzetten en volledige busdiensten 
omleiden om een gigantische 
massa radicale moslims ten 
dienste te zijn. Toch bleef de 

reguliere pers verdacht stil, met 
uitzondering van wat lokale 
pers. Zouden onze liefste media 
ook zo stilzwijgen moesten er 
6.000 conservatieve katholieken 
spontaan bijeenkomen in 
Brasschaat, straten afzetten 
en bussen laten omrijden 
wegens het overlijden van een 
traditionalistische bisschop die 
gekant is tegen abortus en het 
homohuwelijk? De vraag stellen 
is ze beantwoorden...

Vlaams Belang wil fraudeurs 
opsporen die met buitenlandse 

nummerplaten rondrijden
De gegevens van buitenlandse 
wagens (die worden 
verzameld in het kader van 
de Lage-Emissiezone) worden 
momenteel niet gebruikt om 
te controleren of die wagens 
niet toebehoren aan personen 
die hier permanent verblijven 
(en dus onze verkeersbelasting 
ontduiken). Dat liet Vlaams 
minister van Financiën 
Matthias Diependaele (N-VA) 
weten in antwoord op een 
parlementaire vraag van Johan 
Deckmyn (Vlaams Belang).
 
Het is bekend dat nogal wat 
personen die permanent 
in Vlaanderen verblijven, 
onwettig rondrijden met 
wagens met buitenlandse 
nummerplaat met als doel hier 
de hoge verkeersbelastingen 
te ontduiken. Personen die in 
België verblijven, moeten de 
voertuigen die zij hier in het 
verkeer wensen te brengen, 
verplicht inschrijven bij de 
DIV (Dienst voor Inschrijving 
van de Voertuigen) om nadien 
een Belgische nummerplaat 
te ontvangen en Vlaamse 
verkeersbelastingen te betalen. 
Recent werd bekend gemaakt 
dat er voor de toegang tot de 
Gentse lage-emissiezone al 
10.000 buitenlandse voertuigen 
werden geregistreerd.

Opsporen via 
LEZ-camera’s

Op de suggestie van Johan 
Deckmyn om via de registraties 
voor de lage-emissiezone fraude 
op te sporen, antwoordde 
minister Diependaele dat “de 

gegevens die worden verzameld 
om de reglementering op de 
lage-emissiezones te kunnen 
toepassen en handhaven, niet 
zomaar mogen gebruikt worden 
voor andere doeleinden”. En 
nog: “De lijsten worden dus 
niet gebruikt voor controle op 
de verkeersbelasting. Indien 
de Vlaamse overheid deze 
gegevens daar toch voor zou 
willen gebruiken, vereist dit 
een nieuwe gegevensmededeling 
via een protocol tussen de 
individuele steden en de Vlaamse 
Belastingdienst.”

De minister voert aan dat er 
wel degelijk gecontroleerd 
wordt of voertuigen met een 
buitenlandse nummerplaat 
verkeersbelasting verschuldigd 
zijn. Volgens cijfers van 
de minister hebben 
de controleurs van de 
Vlaamse Belastingdienst 
1.555 voertuigen met een 
buitenlandse nummerplaat 
gecontroleerd. Daarbij 
werden 111 overtredingen 
vastgesteld waarvoor een 
totaalbedrag van 53.136 euro 
aan boetes werd ingekohierd. 
Ook de politiediensten voeren 

controles uit over het volledige 
grondgebied. In 2019 
hebben zij 652 overtredingen 
vastgesteld en overgemaakt 
aan Vlabel. Hiervoor werd 
een totaalbedrag van 307.415 
euro aan boetes ingekohierd. 

Fraude aanpakken

Vlaams Belang heeft zich 
van meet af aan verzet tegen 
de invoering van Lage-
Emissiezones en wil de LEZ’s 
zoals geweten liefst opnieuw 
afgeschaft zien. Maar Vlaams 
Belang hecht anderzijds wel 
belang aan fraudebestrijding. 
“Het is absoluut onaanvaardbaar 
dat Vlamingen torenhoge 
verkeersbelastingen moeten 
betalen, maar dat hier anderzijds 
mensen permanent rondrijden 
met buitenlandse nummerplaten 
die geheel geen verkeersbelasting 
betalen”, stelt Johan Deckmyn. 
“Via de controlesystemen in het 
kader van de LEZ’s kan men 
perfect dergelijke fraude aan 
het licht brengen. Ik dring er 
bij minister Diependaele dan 
ook op aan dat hij de nodige 
initiatieven neemt om hier snel 
werk van te maken.”



In zijn nieuwe boek En nu is het aan ons schetst Vlaams Belang- 
voorzitter Tom Van Grieken de lange weg die onze partij heeft 
afgelegd van 2014 tot nu. Maar het is meer dan dat. De titel dekt 
de lading: Van Grieken is ervan overtuigd dat het Vlaams Belang dé 
leidinggevende kracht moet worden in Vlaanderen die zorgt voor 
een andere politiek. Een politiek waarbij onze mensen eindelijk de 
plaats krijgen die ze verdienen: de eerste plaats.

Het politieke establishment davert tot op vandaag nog steeds op zijn 
grondvesten vanwege de verkiezingsoverwinning van het Vlaams 
Belang, die nu intussen wel al bijna een jaar achter ons ligt. Het 
was dan ook een overwinning die de geschiedenisboeken kan 
ingaan als een keerpunt in de Belgische politiek: het Vlaams Belang 
haalde meer dan het dubbele van wat gepeild werd en genoot zelfs 
meer dan driedubbel zoveel steun bij de bevolking als in 2014. Het 
systeem was dan ook met totale verstomming geslagen.

MISSIE 2024

Daar bleef het niet bij: het Vlaams Belang gaf prompt aan deel te 
willen nemen aan het beleid. Tom Van Grieken werd uitgenodigd bij 
de koning en de partij onderhandelde enige tijd verder met de N-VA 
van Bart De Wever. Tegen de wil van de bevolking in opteerde die 
laatste er echter voor om een coalitie van verliezers in het zadel te 
hijsen en de Vlaming opnieuw 4 jaar van hetzelfde voor te schotelen. 

Er rest het Vlaams Belang dan ook nog maar één optie, wil de partij 
de Vlamingen eindelijk het beleid geven waar zij al jarenlang om 
snakken: zélf de grootste worden. Dat is de missie voor het Vlaams 
Belang tot aan 2024. Pas als het Vlaams Belang zelf de lakens kan 
uitdelen, kan de partij de normaliteit en rechtvaardigheid herstellen. 
Dan kunnen we een toekomst voor onze mensen verzekeren. Dan 
kunnen we zorgen voor een politiek die niet langer over postjes, 
maar wel over beleid gaat. Dan kunnen we kiezen voor een beleid 
dat opnieuw over onze mensen gaat die het verdienen om op de 
eerste plaats te komen! In het boek van Van Grieken lees je over de 
reeds afgelegde weg naar dit doel en de nog af te leggen kilometers.

‘En nu is het aan ons’ kost € 19,50.
www.ennuishetaanons.be

Het Vlaams Belang was in 2016 
de enige partij die in de Antwerpse 
gemeenteraad tegen de invoering 
van de LEZ stemde en waarschuw-
de voor de enorme sociale gevol-
gen. We werden toen neergezet 
als paniekzaaiers. Nu blijken we 
echter gelijk te krijgen. Liefst één 
op vijf auto’s mag niet meer rondrij-
den in de Antwerpse LEZ. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Bart 
Claes (Vlaams Belang) is duidelijk: 
“Stop deze waanzin want dit komt 
voor veel automobilisten neer op 
een gedwongen onteigening van 
hun wagen.” Het Vlaams Belang 
wil dat Antwerpen het voorbeeld 
van Rotterdam volgt, dat de eerder 
ingevoerde LEZ opnieuw afschafte 

wegens de 
te beperkte 
impact op de 
luchtkwaliteit.

ULTRALAGE-
EMISSIEZONES

Helaas wil Vlaams Minister van 
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) 
er nog steeds mee doorgaan, zo 
blijkt uit haar antwoorden op de 
forse Vlaams Belang-kritiek in het 
Vlaams Parlement. Uit plannen 
blijkt dat ze zelfs zogenaamde ul-
tralage-emissiezones wil invoeren, 
met nóg strengere normen. Dat de 
stad Antwerpen uit deze verkapte 
belasting op amper twee jaar tijd 

meer dan 25 
miljoen euro 
inkomsten ge-

nereerde, zal 
daar mogelijk 

iets mee te maken 
hebben. 

Bart Claes: “Op deze manier zou-
den zo’n 2 miljoen auto’s uit het 
huidige wagenpark niet langer 
welkom zijn in onze twee grootste 
steden, Antwerpen en Gent. De 
toelevering van goederen en dien-
sten zou er tegen dan zelfs hele-
maal ‘emissievrij’ moeten zijn. Dit 
zal voor de consument ongetwij-
feld nog eens extra kosten met zich 
meebrengen.”

HET NIEUWE BOEK VAN

Met het Verenigd Koninkrijk ver-
liest de Europese Unie één van 
haar grootste nettobijdragers. Als 
gevolg van deze leemte in de Eu-
ropese begroting, maar ook van 
de hoogdravende ambities van de 
commissie-Von der Leyen, beslist de 
Europese top hoeveel extra dit de 
lidstaten zal kosten. Premier Sophie 
Wilmès (MR) verklaarde zich voorlo-
pig akkoord met een bijkomende in-
spanning van maar liefst 1,2 miljard 
euro, wat de bijdrage van België 
aan de Europese Unie zou verhogen 
tot jaarlijks liefst ruim 5 miljard euro. 

Bovendien zal België met de her-
schikking die nu besproken wordt 
drastische inkomstenverliezen lei-
den. Door de correctie aan het 
Cohesiefonds dreigt België immers 

jaarlijks ongeveer 270 miljoen euro 
mis te lopen, terwijl onze landbouw 
jaarlijks 800 miljoen euro zal ont-
glippen. 

Ons Europees Parlementslid Gerolf 
Annemans klaagt dit aan: “1,2 
miljard euro aan extra Belgische 
bijdragen én ruim 1 miljard euro 
verlies aan inkomsten voor ons land. 
Opgeteld levert de EU-meerjarenbe-
groting die nu op tafel ligt België dus 
een jaarlijkse extra rekening van 2,2 
miljard euro op.”

1000 MILJARD

Onder commissievoorzitter Ursula 
von der Leyen stijgen de ambities 
van de Europese Unie naar onge-
kende hoogten. Zo zal de Europe-

se Green Deal tot 2030 meer dan 
1.000 miljard euro opeisen. De lan-
den die het meest zullen profiteren 
van deze Deal zijn Polen (2 miljard), 
Duitsland (877 miljoen) en Roeme-
nië. België krijgt een peulschil van 
amper 68 miljoen, die dan nog eens 
volledig naar Wallonië zou gaan. 
Het Vlaams Belang wil dat de Eu-
ropese Unie de Brexit aangrijpt om 
zich te beperken tot haar beginbe-
voegdheden. “We betalen nu al het 
meest van heel de Europese Unie”, 
stelt Annemans. “Als we de EU la-
ten doen, zal elke Vlaming tot 500 
euro per jaar moeten betalen voor 
de Europese Unie. En wat krijgen 
we daar eigenlijk voor terug? Meer 
migratie. Meer klimaathysterie. We 
betalen meer, maar krijgen minder. 
Dit is onaanvaardbaar.”

EXTRA VLAAMSE 
MILJARDEN VOOR EU?
VLAAMS BELANG ZEGT NEE


