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Informeer uzelf over het 
Vlaams Belang via:

www.vlaamsbelang.org
facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
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We zijn intussen halverwege de legislatuur en 
Hafsa El-Bazioui van Groen werd begin dit jaar 
schepen van Personeel, Facilitair Management 
en Internationale Solidariteit. Een keuze vol 
symboliek, want ze zou de eerste schepen zijn 
die vol trots over haar hoofddoek onze stad 
bestuurt. We dienden daarom een voorstel in om 
neutraliteit te eisen bij het schepencollege, want 
een gemeenteraadslid is dan wel gekozen door 
zijn of haar kiezers, maar een schepen vervult een 
gezagsfunctie tegenover álle Gentenaars en moet 
zich dus neutraal opstellen.

El-Bazioui vertelde vorig jaar in het VRT-
programma De Zevende Dag dat het debat over 
het dragen van een hoofddoek in Gent al lang geen 
thema meer was. We weten nu wel beter.

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid
Fractieleider gemeenteraad Gent

 info@johandeckmyn.be

 facebook.com/johandeckmyn

 twitter.com/johandeckmyn

 www.johandeckmyn.be

Ook in 2022 wordt het leven duurder. Gas, 
stroom en brandstof worden onbetaalbaar en de 
Russische oorlog verergert alles. Veel van onze 
mensen leven nu van rekening tot rekening. 
En alsof dat allemaal nog niet erg genoeg was, 
ontwikkelt er zich sinds enkele maanden een 
nieuw sociaal drama in Gent. 

Gent wordt immers geconfronteerd met een ware 
sociale woningcrisis. De 3.500 sociale woningen 
van Volkshaard dreigen op de private markt 
terecht te komen, wat voor heel wat mensen een 
quasi gedwongen verhuis betekent. Stad Gent 
moet daarom budget vrijmaken om deze sociale 
woningen op te kopen! Aan politiek doen, is 
namelijk prioriteiten stellen, en onze mensen 
moeten prioriteit nummer één zijn!

Jonas Naeyaert
Voorzitter 
Vlaams Belang Gent

 jonas.naeyaert@vlaamsbelang.org

 twitter.com/Jonas_Naeyaert
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Editoriaal
Beste Gentenaar

We mogen u met enige trots op deze 
bladzijde een vernieuwd en verjongd 
bestuur voorstellen. Er zit schwung 
in dit bestuur. Ons ledenaantal stijgt 
met rasse schreden, Vlaams Belang 
Jongeren Gent werd heropgericht, 
en we organiseren en organiseerden 
tal van activiteiten. Het gaat dus 
goed met onze afdeling, en dat mag 
ook, want er ligt bijzonder veel werk 
op de plank: het paars-groene stads-
bestuur maakt er een zootje van. 

Denk maar aan de publieke veilig-
heid die in Gent steeds vaker onder 
druk komt te staan. Om de zoveel 
weken (als het al zolang duurt) haalt 
een verkrachtingszaak de Gentse 
pers. En ga er gerust van uit dat die 
enkele zaken die aan het licht ko-
men, slechts het topje van de ijsberg 
vormen. Om de zoveel weken lezen 
we dat tieners in elkaar geslagen 
worden op skateterreinen en in par-
ken. Ook daarbij haalt het gros van 
de voorvallen de media natuurlijk 
nooit. We blijven daarom hameren 
op meer blauw op straat en gerich-
te maatregelen op gekende pro-
bleemplekken. Veiligheid gaat voor.

Denk ook maar aan de sociale 
woningcrisis, die in deze editie 
van De Volksgazet uitgebreid aan 
bod komt. Niet alleen worden al 
te veel Gentenaars nog steeds ge-
confronteerd met schandalig lan-
ge wachttijden en wachtlijsten, er 
dreigen nu ook heel wat sociale 
woningen op de private markt te 
belanden. De stad moet de juiste 
prioriteiten stellen en die sociale 
woningen opkopen. Het is rond-
uit wraakroepend dat illegalen een 
waar illegalenhotel krijgen, maar 
de Gentenaar die geen woning 
weet te vinden, in de kou moet 
blijven staan. Eerst onze mensen.

Dat alles raakt de kern van ons 
politiek engagement. Veiligheid, 
solidariteit met onze mensen, en 
verzet tegen de vervreemding. Elke 
Gentenaar moet veilig door Gent 
kunnen gaan, elke Gentenaar 
moet de zekerheid van een dak 
boven zijn hoofd genieten, elke 
Gentenaar moet zich thuis kun-
nen voelen in onze prachtige stad.

U mag erop rekenen dat dit be-
stuur de druk op de bende van De 
Clercq opvoert en hoog houdt. 
Want het is hoog tijd voor échte 
verandering: het is hoog tijd voor 
een politiek op maat van onze 
mensen!

Ywein Joris

Al sinds mijn jaren aan de Gentse 
universiteit, waar ik Politieke We-
tenschappen studeerde, ben ik een 
gedreven Vlaams-nationalist met een 
hart voor onze mensen. Ik was werk-
zaam bij de Vlaamse Volksbeweging, 
richtte SCEPTR mee op (nu beter 
gekend als PALNWS) en ging in 
2020 aan de slag bij het Vlaams Be-
lang als persverantwoordelijke. Het 
is me een eer en een genoegen voort-
aan de ploeg te mogen leiden die u 
op deze bladzijde wordt voorgesteld.

Jonas Naeyaert (32) 
voorzitter 

Sinds 1995 ben ik actief in de ge-
meenteraad, van 2011 tot 2022 was 
ik voorzitter van onze Gentse afde-
ling. Dat voorzitterschap draag ik nu 
met groot vertrouwen over aan Jonas 
Naeyaert, maar uiteraard blijf ik met 
even groot genoegen deel uitmaken 
van de Gentse bestuursploeg!

Johan Deckmyn (54) 
politiek secretaris /

vicevoorzitter / fractieleider 

Ik studeerde zowel rechten als fisca-
liteit. Mijn Vlaams-nationalistisch 
engagement situeert zich zowel op 
lokaal niveau, als penningmeester 
van de Gentse afdeling, als op na-
tionaal niveau, als inhoudelijk me-
dewerker Asiel en Migratie in het 
federaal parlement.

Francesca Van Belleghem (27) 
penningmeester 

Geboren in Gent, maar getogen in 
Lochristi, heb ik na mijn studies 
Geschiedenis de keuze gemaakt om 
in onze stad te blijven wonen. Als 
student was ik actief in het Gentse 
KVHV, en dat Vlaams-nationalis-
tisch idealisme zette zich ook verder 
in het beroepsleven: als medewerker 
op de ombudsdienst van Vlaams Be-
lang en als secretaris van de Gentse 
afdeling, wil ik mijn deel doen in 
onze strijd voor een vrij en veilig 
Vlaanderen.

Marnik Willems (31) 
secretaris

Geboren te Aalst maar na de rech-
tenstudies blijven plakken in Gent, 
waar ik actief was in KVHV-Gent. 
Momenteel werk ik als inhoudelijk 
medewerker voor de Europese fractie 
van Vlaams Belang. Ik heb zeer bre-
de politieke interesses, met een focus 
op sociale zaken.

Robin Gouwy (27) 
sociale mediaverantwoordelijke

Ik heb sinds enkele jaren m’n hart 
aan Gent verloren. Eerst als kotstu-
dent en nu als inwoner van Gent. Ik 
ben erg enthousiast deel uit te mo-
gen maken van het nieuwe bestuur 
en hoop zo m’n steentje te kun-
nen bijdragen aan een sterk Gents 
Vlaams Belang met impact!

Alexander Van Hoecke (27) 
persverantwoordelijke 

Afkomstig uit het onvolprezen 
Drongen, woon ik nu in de Gentse 
binnenstad. Ik leid sinds kort met 
groot enthousiasme onze Gentse 
jongerenafdeling, en verzorg ook het 
blad dat u in handen heeft. Dat en-
gagement ligt ook in lijn met mijn 
studies Neerlandistiek aan onze uni-
versiteit. Het doet me deugd deel te 
mogen uitmaken van dit fantastische 
bestuur. Samen werken we aan een 
beter Gent voor ónze mensen!

Ywein Joris (25) 
voorzitter Vlaams Belang Jon-

geren / hoofdredacteur

Ik kom uit een grote en trotse dok-
werkersfamilie, ben kapster van op-
leiding en werk in de welzijnszorg. 
In 2019 verkozen jullie me tot ge-
meenteraadslid, en in die gemeente-
raad probeer ik op mijn eigenzinni-
ge, Gentse manier te brengen waar 
de Gentenaars écht wakker van lig-
gen. In dit nieuwe bestuur neem ik 
met veel goesting de logistieke orga-
nisatie van onze activiteiten op mij!

Caroline Persyn (54) 
logistiek verantwoordelijke /

gemeenteraadslid

Ik ben gemeenteraadslid sinds 2004 
en heb gewerkt als bediende, zelf-
standig uitbaatster van een kran-
tenwinkel in Oostakker en meewer-
kende echtgenote in verschillende 
horecazaken – al ben ik intussen ge-
pensioneerd. Sinds 2007 woon ik in 
Drongen. Met veel plezier blijf ik dit 
bestuur ondersteunen!

Gabi De Boever (67) 
wijkwerkingsverantwoordelij-

ke / gemeenteraadslid 
Na de verkiezingen van 2018 werd 
ik verkozen als gemeenteraadslid 
in Gent. Sinds de verkiezingen van 
2019 kreeg ik de eer onze partij 
te vertegenwoordigen als volks-
vertegenwoordiger in het Vlaams 
Parlement, daarnaast ben ik ook 
deelstaatsenator. Met vele plezier 
ondersteun ik dit nieuwe bestuur!

Adeline Blancquaert (25) 
gemeenteraadslid 

Als raadslid in het BCSD en be-
stuurder van WoninGent blijf ik me 
inzetten voor het welzijn van onze 
mensen en voor voldoende, kwalita-
tieve en betaalbare woningen.

Nikolaas Schuiten (65) 
raadslid BCSD /

bestuurder WoninGent
Ik ben gewezen penningmeester 
van de afdeling, maar blijf met veel 
enthousiasme dit nieuwe bestuur 
ondersteunen!

Christian Bauwens (77) 
provincieraadslid 

BESTUUR



V  LKSGAZET 3

Sinds het beruchte seksuele ge-
weld in 2015 in Keulen, is antiso-
ciaal allochtoon wangedrag een 
even grote traditie als vuurwerk 
geworden op Oudejaarsnacht. 
Meer nog, terwijl vuurwerk door 
de verschillende overheden steeds 
meer onder vuur ligt, neemt het 
straatgeweld enkel maar toe. 
Door het toen nog geldende 
sluitingsuur om 23 uur, viel het 
te verwachten dat mensen 31 
december 2021 op straat zou-
den bijeenkomen om af te tellen 
naar het nieuwe jaar. En dat is 
natuurlijk helemaal begrijpelijk. 
Een grote groep zogenaamde 
‘jongeren’ vond echter dat het 
best wat gezelliger mocht en be-
sloot samen te troepen op het 
Sint-Baafsplein om talrijk met 
bommetjes te gooien. Ook de 
aanwezige politiewagens werden 
daarbij niet gespaard. Pas nadat 
de ordediensten massaal aanwe-
zig waren, keerde de rust op het 
plein terug. Maar dat is slechts 
het topje van de ijsberg, want 
ook op het Ledebergplein werd 
lustig keet geschopt met illegaal 
vuurwerk en bommen. Het bus-
hokje aldaar moest eraan geloven 
en werd volledig afgebrand en 
vernield door de explosieven. Dit 
nota bene vlak voor een politie-

commissariaat! De werknemers 
van De Lijn hebben een extra 
inspanning verricht door het glas 
snel te ruimen en zo verdere on-
gelukken te voorkomen. Dit ge-
boefte toont geen enkel respect 
voor onze wet en lacht de orde-
diensten alweer uit in het gezicht. 
De brave burger die al jarenlang 

SUV’s 
beklad in 

Gent 
Dat dit vandalisme zich voordoet in Gent, 
mag niet verbazen. De anti-auto-agenda die 
al jaar en dag door Filip Watteeuw en co ge-
pusht wordt, werpt duidelijk haar vruchten 
af. Het stadsbestuur is mede verantwoor-
delijk voor Groene Khmer-praktijken als 
deze. Deze tweet (7/6/2021) van Watteeuw 
zou zonder problemen op het pamflet van 
de vandalen gestaan kunnen hebben ...

Onze fractieleider Johan Deckmyn was 
bijzonder duidelijk in de gemeenteraad: 
“Mensen met een wagen zijn aangeschoten 
wild in Gent. Moeten we ons er dan over 
verbazen dat er actiegroepen ontstaan die 
een tandje bijsteken?”

Sterke oppositie loont. Dat be-
wijst ook onze Gentse Vlaams 
Belang-afdeling keer op keer. 
Onze Gentse gemeenteraads-
leden zetten zich dagelijks 
in voor de belangen van de 
Gentenaars. We geven enkele 
recente voorbeelden mee van 
de verwezenlijkingen van onze 
afdeling.

Géén subsidies voor slachten 
dieren tijdens het Offerfeest

In Gent bestaat een subsidie 
voor moslims die een schaap 
willen laten slachten voor het 
Offerfeest. Zij kunnen een te-
rugbetaling van hun kosten vra-
gen. Vlaams Belang-fractieleider 
Johan Deckmyn vroeg de stad 
om de subsidie onmiddellijk 
stop te zetten. “De scheiding 
tussen kerk en staat, of in dit 
geval moskee en stad, is bijzon-
der ver te zoeken”, stelde Deck-
myn. Om het verhaal volledig 
absurd te maken: Gent beschikt 
zelfs niet meer over een erken-
de slachtvloer. Het stadsbestuur 
subsidieert dus niet alleen op 
discriminatoire wijze een isla-
mitisch religieus feest, maar het 
slachten gebeurt bovendien ook 
niet eens in Gent zelf. Het stads-
bestuur besliste na aanhoudende 
druk vanuit het Vlaams Belang 
uiteindelijk om een eind te ma-
ken aan de subsidie.

Coronamonument

Het was ons gemeenteraadslid 
Caroline Persyn dat het oprich-
ten van een coronamonument 
voor de slachtoffers van de pan-
demie voor het eerst op de agen-
da van de gemeenteraad plaats-
te. De andere partijen wrongen 
zich in allerlei ronduit bescha-
mende bochten om het voorstel 
van het Vlaams Belang toch niet 
goed te keuren. Maar uiteinde-

lijk, na maanden aandringen, 
kon het stadsbestuur niet anders 
dan het voorstel overnemen. 
Het gedenkteken zal een plek 
krijgen aan de Vinderhoutse 
Bossen en zal een ingetogen plek 
worden die volledig in het teken 
staat van de vele Gentse corona-
slachtoffers.

Vlaams Belang initieert 
fundamenteel hoofddoeken-
debat en toont verdeeldheid 
aan binnen de meerderheid

Het was een pittig debat dat 
begin dit jaar werd gevoerd op 
de Gentse gemeenteraad. Het 
Vlaams Belang was de enige 
partij die een fundamenteel de-
bat wou over het dragen van een 
hoofddoek door schepenen in 
functie. “Een schepen moet de 
belangen van alle Gentenaren 
behartigen”, stelde fractieleider 
Deckmyn, “en moet dat ook 
uitdragen door géén levensbe-
schouwelijke symbolen tentoon 
te spreiden bij het uitoefenen 
van zijn ambt.” Hij reageerde 
zo op de benoeming van Hafsa 
El-Bazioui (Groen) tot schepen 
van Personeel. Het Vlaams Be-
lang diende daarom een voorstel 
in dat schepenen zou verbieden 
een hoofddoek te dragen. Bur-
gemeester Mathias De Clercq 
(Open-Vld) toonde zich in alle 
staten en sprak zelfs van een 
“aanval op de democratie”. Hij 
probeerde daarmee de interne 
verdeeldheid over het voorstel 
te maskeren, want het liberaal 
gemeenteraadslid Matthias De 
Vuyst nam wel de scheiding 
tussen Kerk en staat serieus en 
stemde niet mee. De Vuyst werd 
kort nadien uit de “democrati-
sche” Open-Vld-fractie gezet.

Alexander Van Hoecke

Nieuwjaarsrellen

Oppositie werkt!

een strenge aanpak eist, blijft ook 
met deze paars-groene coalitie op 
zijn honger zitten. Dit patroon 
van geweld en wetteloosheid kan 
enkel doorbroken worden met 
een strenge aanpak, zoals Vlaams 
Belang Gent die bepleit.

Marnik Willems

BESTUUR

Bu
sh

al
te

 in
 T

ol
hu

is



V  LKSGAZET4

Vorig jaar kondigde de stad Gent 
trots aan dat zij kandidaat was 
om in 2030 Culturele Hoofdstad 
van Europa te worden. Ook 
Vlaams Belang vindt het een 
gezonde ambitie om onze stad op 
een dergelijke manier te willen 
presenteren aan Europa.

Er werd door de stad een 
oproep gelanceerd om “dertig 
enthousiaste toekomstdenkers” te 
vinden “die tussen januari en mei 
2022 actief willen meedenken en 
-doen”. Die oproep leverde 193 
kandidaturen op, waarvan er 
dertig werden weerhouden.

Over de selectie van de 30 
kandidaten stelt men bij Stad 
Gent dat er rekening werd 
gehouden met de motivatie en 
expertise van de kandidaten en de 
nodige evenwichten in de groep.

Maar als je snel eens die 30 
kandidaten overloopt, dan kan 
je alvast stellen dat er van een 
echt evenwicht geen sprake is. 
Maar liefst één derde van de 
kandidaten is expliciet gericht 
op het multicultureel gegeven, 
waarbij sommigen echt als 
activistisch en ‘woke’ kunnen 
worden omschreven.

Elke persoon en dus ook deze 
kandidaten mogen, neen, 
moéten een mening hebben. 
Maar Vlaams Belang stelde in de 
gemeenteraad dat de selectie echt 
geen evenwicht inhield.

Er zaten zelfs regelrechte politieke 
activisten in de selectie, die fors 
bezig zijn met het bestrijden van 
de Gentse politie, de N-VA en 
het Vlaams Belang. Eén ervan 
stelt dat hij toch een expert kan 
zijn die gebreken ziet, die hij 
met activisme wil oplossen. Zijn 
het zulke personen die we nodig 
hebben?

Er zit ook een kandidaat tussen 
die openlijk dweept met Black 
Lives Matter. Publiek stelt deze 
kandidaat dat hij een probleem 
heeft met wat hij noemt “het 
toxische Vlaamse politieke land-
schap waarbij Vlaams Belang en 
zijn ‘light-versie’ N-VA sinds de 

jongste verkiezingen de helft van 
de zetels van de raad van bestuur 
van de VRT bezetten.” Van res-
pect voor de democratie gespro-
ken.

Zo kunnen we dus nog een 
tijdje doorgaan. Trouwens, als 
uitsmijter nog dit. Eén van de 
trekkers van dit project staat 
op sociale media gekend als 
trans/non-binair artiest die 
haatboodschappen brengt tegen 
mannen onder de naam ‘Holy 
Mother Mary’. 

Vlaams Belang klaagde dit 
bijgevolg aan in de gemeenteraad, 
maar blijkbaar vond iedereen 
binnen de meerderheid dit oké. 
Wij niet. Die 30 rare culturele 
vertegenwoordigers zijn immers 
helemaal niet representatief voor 
de Gentenaars.

Johan Deckmyn

Rare culturele     
vertegenwoor-
digers bij Gent 

2030

Het zal je straat maar zijn: je 
woont in een bescheiden rijwo-
ning, zonder garage. Je straat 
wordt heraangelegd, het voet-
pad wordt verbreed, wat meestal 
nodig is omwille van putten en 
losliggende of ontbrekende te-
gels. Maar tegelijk verminderen 
de parkeerplaatsen in je straat 
aanzienlijk, wordt meer plaats 
voor groen (boomspiegels) en 
fietsrekken voorzien. Dus min-
der plaats voor de auto.

Wordt er vooraf gecommuni-
ceerd en/of rekening gehouden 
met de wensen van de bewo-
ners? Niet echt, je krijgt een 
bewonersbrief in je brievenbus 
met de plannen, maar die plan-

nen staan helemaal niet meer 
open voor opmerkingen en/of 
protest van de buurt!

Voor schepen Watteeuw is het 
de normaalste gang van zaken 
dat er steeds meer parkeerplaat-
sen verdwijnen. Hij wil zoveel 
mogelijk Gentenaars zich laten 
verplaatsen op de fiets, op het 
openbaar vervoer of met auto-
delen. Allemaal goed en wel, 
maar daarbij lijkt hij volledig te 
vergeten dat er jonge gezinnen 
zijn die hun wagen nodig heb-
ben voor hun werk of om de 
kinderen naar school te brengen. 
Met ouderen, verzorgenden en  
minder mobiele bewoners houdt 
Watteeuw al evenmin rekening.

Het groene dogma van ‘minder 
parkeerplaatsen’ wordt blinde-
lings doorgevoerd. Voor auto-
mobilisten is het keer op keer 
rondjes rijden om toch maar een 
plekje te vinden. Ook dat ver-
vuilt natuurlijk, en erg aange-
naam voor de bewoners en be-
zoekers is het uiteraard ook niet.

Andere maatregelen (pesterijen) 
zijn de knips, paaltjes en het in-
voeren van eenrichtingsverkeer. 
Ook daarbij is er weinig inspraak 
mogelijk. Bewoners staan al te 
vaak voor voldongen feiten en 
opnieuw is er vaak weinig of geen 
communicatie over de ingrepen.

Diependaele brengt sociale huurders 
in de problemen

Parkeerplaatsen 
verdwijnen als 
sneeuw voor de zon

Eind januari schreef Het Nieuwsblad: “Matthias Diependaele loopt iets te weinig in de kijker om com-
fortabel te zijn voor een politicus.” Nochtans verscheen minister Diependaele de laatste maanden vaak 
in de media: een opiniestuk in De Standaard waarin zijn eigen coalitiepartner CD&V zijn woonbeleid 
met de grond gelijk maakte, de Woonzaak waarbij twee steden en tientallen organisaties samen een 
Europese procedure tegen zijn woonbeleid startten, een actuadebat rond zijn woonbeleid met als aan-
leiding de geldstroom van de sociale huisvesting naar de private huursector voor de middenklasse, en 
de coalitiepartners die minister Diependaele terugfloten.

Ik plaats minister Diependaele 
hier opnieuw in de schijnwer-
per. Of liever: de duizenden 
ongeruste sociale huurders doen 
dat. Zij vragen zich ongerust af 
of ze binnenkort nog een wo-
ning hebben, want 3.500 sociale 
woningen in Gent komen in de 
etalage te staan. SHM Volks-
haard wil geen deel uitmaken 
van de op te richten Woonmaat-
schappij in Gent en wil daarom 
van haar patrimonium af. Voor-
lopig is het onduidelijk wie de 
huizen kan of wil kopen. Met 
10.000 mensen op de wachtlijst 
in Gent slaat de paniek toe bij 
de sociaal kwetsbaren in Gent. 

Ook in Antwerpen speelt een 
soortgelijk scenario zich af met 
het patrimonium van De Ideale 
Woning. En het zal zich onge-
twijfeld in nog heel wat meer 

steden afspelen. Eén constante: 
de slachtoffers zijn steeds de so-
ciale huurders.

De lont in het sociaal huisves-
tingskruidvat brandt.

Het is onwaarschijnlijk dat in 
onzekere tijden met ellenlange 
wachtlijsten, enorme tekorten 
aan sociale woningen en talloze 
sociale woningen die dringend 
aan renovatie toe zijn, er nog 
dergelijke politieke spelletjes 
gespeeld worden door woon-
actoren en stadsbesturen. De 
sociale kerntaak die ze hoog in 
het vaandel zouden moeten dra-
gen, vervaagt in het niets door 
die krachttoeren op de kap van 
onze Vlaamse sociale huurders.
Onze Vlaamse sociale huurders 
verdienen beter en hebben recht 
op een sociale huisvesting die 

degelijk en zorgzaam beheerd 
wordt als door een goede huis-
vader.

Wij, Vlaams Belang, hopen sa-
men met onze Vlaamse huurders 
dat we vanaf nu tot het einde van 
de legislatuur op een kundige mi-
nister van Wonen mogen reke-
nen om een degelijk, zorgzaam, 
standvastig en daadkrachtig soci-
aal woonbeleid uit te voeren. En 
dat die minister erover waakt dat 
dergelijke spelletjes tot het verle-
den behoren. Want wij zullen er 
in naam van onze Vlaamse soci-
ale huurders over waken dat hij 
hen centraal plaatst in zijn sociaal 
woonbeleid.

Adeline 
Blancquaert

Bezoekers (en Gentenaars!) ver-
mijden het steeds vaker om naar 
onze Stad te komen. Ze kennen 
hun weg niet meer en het dure 
parkeerbeleid doet er ook geen 
goed aan. Het is dan ook geen 
toeval dat bij de Ombudsvrouw 
over het Mobiliteits- en Parkeer-
beleid het meeste klachten bin-
nenkomen.

De mobiliteitsplannen  zijn eerder 
omleidingsplannen – met onge-
mak, meer lokale vervuiling, en 
minder bezoekers tot gevolg.

Gabi De Boever
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Regelgeving van de Vlaamse 
overheid dwingt elke stad om 
slechts één sociale woning-
maatschappij te laten opere-
ren. Huisvestingsmaatschap-
pij Volkshaard wenst echter 
niet op te gaan in WoninGent 
en kiest voor het grof geld. 
Het wil immers blijven ope-
reren buiten Gent, waardoor 
het maar liefst 3.500 sociale 
woningen in Gent op de (pri-
vate) markt wil gooien. Een 
onaanvaardbaar scenario voor 
het Vlaams Belang.

In Meulestede werd onlangs 
bekend dat zo’n 120 sociale wo-
ningen verdwijnen. Tal van be-
woners met wortels in de wijk 
hebben er vrienden of familie. 
Nu moeten zij vertrekken, een 
onzekere toekomst tegemoet, of 
aan de andere kant van de stad 
gaan wonen. Dat met alle gevol-
gen van dien. Wie bijvoorbeeld 
in de haven werkt, moet nu he-
lemaal rond. Ouderen die fami-
lie dichtbij hadden, worden ge-
isoleerd, enzoverder. Onze partij 
organiseerde begin februari dan 
ook een protest- en solidariteits-
actie in de buurt tegen die asoci-
ale uitverkoop.

Helaas is het drama in Meule-
stede niet alleenstaand. Woon-
maatschappij Volkshaard wil 
immers ál zijn woningen in 
Gent verkopen, goed voor 

3.500 sociale woonsten of 20% 
van het totale aanbod! Zogezegd 
niet aan private opkopers – maar 
Stad Gent kan/wil het nodige geld 
niet op tafel leggen en kijkt hulpe-
loos naar de Vlaamse Regering.

Een gegraai door grote im-
mo-ontwikkelaars lijkt dus bij-
na niet tegen te houden. Dat 
zou niets minder betekenen dan 
een sociaal bloedbad, want de 
sociale woningmarkt in Gent 
is al zo krap. Maar liefst 13.000 
gezinnen staan in Gent alleen al 
op de wachtlijst voor een soci-
ale woning. Als Volkshaard met 
zijn plannen doorgaat, dreigt 
de woonsituatie in Gent uit te 
draaien op een catastrofe waar-
bij de meest kwetsbare mensen 
uit de stad geduwd worden.

Gent is van alle Gentenaars, niet 
enkel van een klein groepje!

Het stadsbestuur van burgemees-
ter Mathias De Clercq beweert 
dat hun handen gebonden zijn. 
Ze zouden niet voldoende centen 
hebben om tussenbeide te komen 
en zelf de sociale woningen te ko-
pen om ze op de sociale woning-
markt te houden. Dat terwijl Stad 
Gent wel 1 miljard schulden kon 
maken voor de wildste projecten, 
gaande van hotels voor illegalen 
tot roestige, bizarre miljoenen-
kunst op de Korenmarkt. 

De waarheid is dat deze sociale 
ramp het stadsbestuur eigenlijk 
goed uitkomt. Misschien is dit exact 
wat de paars-groene kosmopolieten 
van paars-groen willen. Vanuit hun 
hippe koffiebars en luxueuze lofts 
hebben ze natuurlijk weinig last van 
de problemen die in de volkswij-
ken plaatsvinden. En het liefst van 
al zouden ze willen hebben dat die 
problemen ‘vanzelf ’ verdwijnen, en 
daarmee bedoel ik, dat ze liefst van 
al de mensen die er wonen zouden 
zien vertrekken. Dan kunnen ze die 
blokken platsmijten en vervangen 
door meer hipster immoprojecten 
en luxelofts voor meer mensen zoals 
zijzelf, en voor meer toeristen.

Dat gaat het Vlaams Belang echter 
niet laten gebeuren. Want Gent is 
van alle Gentenaars, niet enkel van 
een klein, ongeworteld kliekje. En 
Gent verdient een sociale politiek, 
met een oog voor al die Gente-
naars. Onze mensen moeten niet 
weggejaagd worden, integendeel: 
Gent moet geld vrijmaken om die 
blokken op te kopen en waar nodig 
te renoveren. Zodat ook de kwets-
bare Gentenaren kunnen blijven 
wonen in hun vertrouwde woning 
en dat in een minimum van com-
fort en waardigheid.

Jonas Naeyaert

Waardig wonen is een recht

Een grote groep mensen in 
Gent beschikt, na het betalen 
van hun woonkosten, amper of 
niet over voldoende middelen 
om een menswaardig leven te 
leiden. En hoewel paars-groen 
al een hele tijd aan de beleids-
knoppen zit in Gent, is het een 
feit dat die meerderheid deze 
problemen nauwelijks of niet 
heeft opgelost. Wel integendeel.

Dit college staat machteloos        
tegenover de verkoopprijzen. Het 
wil zich enkel verder concentreren 
op een beleid dat specifiek gericht 
is op de huurmarkt.

Dat er naast aandacht voor be-
taalbaar wonen ook aandacht 
moet zijn voor de woonkwali-
teit, is zeker juist. Maar dat moet 
dan wel op een doordachte wij-
ze aangepakt worden. De ma-
nier waarop men bijvoorbeeld 
de situatie in de Bernadettewijk 
heeft willen oplossen, is jammer 
genoeg een schoolvoorbeeld van 
hoe het niet moet.

Wat sociaal huren betreft, stelt 
de paars-groene meerderheid 
dat 11 procent van de Gentse 
huishoudens een sociale woning 
huurt en dat dit cijfer het dub-
bele is van het Vlaams gemid-
delde. Dat kan wel zijn, maar 
Gent is de tweede grootste stad 
van Vlaanderen. Het is daarom 
ook logisch dat de nood aan so-
ciale woningen hier groter is. 

In de beleidsnota Wonen van 
deze stad staat er dat een zeer 
groot deel van de sociale wo-
ningen dateert van de jaren ‘50, 
‘60 en ‘70 en niet echt voldra-
gen is. Net daarom zou een zeer 
groot deel van de woningen 
grondig gerenoveerd of vervan-
gen moeten worden. In feite is 
dat een schuldbekentenis. De 
Gentse beleidsmakers geven toe 

dat ze die problematiek steeds 
voor zich uit geschoven hebben. 
Schuldig verzuim dus. 

Jarenlang heeft men geen oog 
gehad voor die woonproblema-
tiek. En nu moeten plots heel 
wat woningen tegelijk en op een 
zeer korte termijn aangepakt 
worden. Dat getuigt niet echt 
van goed bestuur.

En daarbovenop komen nu ook 
nog de problemen met Volks-
haard. Naar aanleiding van een 
beslissing van de Vlaamse rege-
ring kan er in Gent maar één 
sociale woonmaatschappij meer 
actief zijn. Dat wordt dus Wo-
ninGent, die een fusie dient aan 
te gaan met alle andere woon-
maatschappijen die in Gent ac-
tief zijn. Volkshaard wil hier niet 
aan meedoen en verkoopt bijge-
volg zijn patrimonium.

Maar blijkbaar is er geen geld 
vanuit de stad en/of  WoninGent 
om deze sociale woningen aan te 
kopen. Daardoor is er grote on-
zekerheid voor de bewoners van 
de woningen in kwestie, die zich 
bezorgd afvragen wat de toe-
komst zal brengen.

Feit is dat Vlaams Belang aan-
klaagt dat dit stadsbestuur wel 
geld uitgeeft om peperdure pro-
jecten te financieren, zoals on-
der meer dat van de huisvesting 
van Roma of het illegalenhotel 
waartegen we eerder al klacht in-
dienden. Maar als het gaat om de 
toekomst van mensen die in een 
sociale woning van Volkshaard 
wonen, dan schuiven ze de zwar-
tepiet naar anderen door.

Dat alles getuigt niet van een 
moedige toekomstvisie, maar 
van schuldig verzuim.

Johan Deckmyn

De Clercq kijkt weg

Méér dan 10.000 gezinnen in Gent staan op de lijst om een sociale woning te bekomen. Een huursubsidie 
kunnen de gezinnen pas na vier jaar verkrijgen. In tussentijd moeten zij privaat huren en als de huurprijs 
boven het wettelijk barema is, hebben zij soms niet eens recht op een huursubsidie. Door de duurdere huur-
prijzen en nu ook door de stijgende energieprijzen zijn die mensen genoodzaakt om naar het OCMW te gaan 
voor financiële ondersteuning.

Het OCMW heeft trouwens nog heel wat gronden in bezit buiten Gent. Dat is historisch zo gegroeid. Mis-
schien wordt het wel eens tijd om door de verkoop van die gronden de nodige middelen te verwerven om deze 
sociale wooncrisis fundamenteel aan te pakken. 

Nikolaas Schuiten

Gent sociaal?
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De groepsaankoop bij de Vlaamse Energieleverancier door de provincie is een volledige flop gebleken. Zij 
die destijds op het aanbod zijn ingegaan, en dat zijn maar liefst 26.000 mensen, en dan met het faillissement 
van de Vlaamse Energieleverancier werden geconfronteerd, werden door het provinciebestuur niet geholpen 
om zich bij een nieuwe leverancier aan te sluiten. Een collectieve oplossing kwam er niet, ondanks de belofte 
daartoe.

Het zou beter zijn om in de toekomst met gevestigde bedrijven een akkoord te sluiten. Als het al aan de 
provincie is om dergelijke groepsaankopen te financieren. Dat is ook wel een vraag die gesteld mag worden.

Christian Bauwens

Het provinciebestuur laat zijn 
burgers in de steek

In de commissie Onderwijs, Wel-
zijn en Participatie werd begin 
februari uitgebreid gesproken 
over de energiecrisis en -armoe-
de die jammer genoeg ook heel 
wat Gentenaren treft. Het is erg 
waarschijnlijk dat de exploderen-
de energieprijzen zullen leiden tot 
ware sociale drama’s in onze stad. 
Ik vroeg dan ook nadrukkelijk 
om de OCMW’s hier voldoende 
op voor te bereiden en voldoende 
middelen te bieden. De moeilij-
ke coronajaren namen immers al 
een erg grote hap uit het budget, 
en het valt te verwachten dat heel 
wat mensen die nog nooit steun 
moesten vragen bij het OCMW, 
die steun nu broodnodig zullen 
hebben. De schepen beloofde dat 
iedereen die het nodig had terecht 
zou kunnen bij het OCMW.

Er moet hier ook voldoende 
sensibilisering over zijn. Zeker 
voor mensen die nooit eerder 
steun vroegen, kan het een erg 
grote en moeilijke stap zijn hulp 
te zoeken. Ik zou iedereen wil-
len oproepen zeker niet te aar-
zelen dat te doen. Er is in Gent 
een “Energiecel” die samen met 
jou je noden en mogelijkheden 
bekijkt. Contacteer hen dus ze-
ker wanneer nodig. Hun con-
tactgegevens vind je hieronder.

Je kan op Vlaams Belang Gent 
blijven rekenen – zeker in deze 
moeilijke tijden!

OCMW GENT - ENERGIECEL 
adres:

Jubileumlaan 217, 9000 Gent
telefoon:

09 266 89 22
e-mail:

onthaal.energiecel@ocmw.gent
Meer info via: 

https://stad.gent/nl/openingsuren-adres-
sen/ocmw-gent-energiecel

Energiearmoede: 
ook in Gent!

Caroline Persyn
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Beste jonge Gentenaar,

Goed nieuws! Gent kent sinds 14 oktober 2021 een bijzonder actieve Vlaams Belang 
Jongeren-werking. We gingen meteen van start met een lezing door onze nationale 
jongerenvoorzitter Filip Brusselmans, en een bijhorend gratis vat in de Overpoort. 
We haalden daarmee zelfs de pers! Kort daarop mochten we niemand minder dan 
Tom Van Grieken zelf verwelkomen met zijn befaamde “Tom op Toer”. Het werd 

een onvergetelijke avond en een fantastisch startschot voor tal van andere activiteiten.

Zo gingen we verkleed als Zwarte Piet zakjes snoep uitdelen, paintballen bij onze 
West-Vlaamse zusterverenigingen, voerden we actie voor veiligere straten en 

skateparken voor onze Gentse jeugd, protesteerden we tegen het verplichte test- en 
mondmaskerbeleid in danscafés en discotheken, zamelden we hulpgoederen in voor 
Oekraïne … En een frisse pint tussendoor mocht er uiteraard niet aan ontbreken! 

Hou dus zeker onze sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven van onze 
agenda, en aarzel zeker niet om ons een berichtje te sturen!

Ywein Joris

Voorzitter VBJ Gent

• BEN JE RECHTS EN REBELS? • BEN JE JONG EN POLITIEK GEDREVEN?
• WIL JE MEE VOOR ÉCHTE VERANDERING ZORGEN?

Dan is jouw plek bij Vlaams Belang Jongeren Gent!
Sluit je nu aan bij de grootste jongerenpartij van Vlaanderen.

MEER INFO:

Vlaams Belang Jongeren Gent @vbjgent @vbjgent ywein.joris@vlaamsbelang.org



Het Vlaams Belang wil dat 
de overheden veel meer 
inspanningen doen om de 
energiefactuur opnieuw 
betaalbaar te maken. 
Onze partij deed ter zake 
al meerdere voorstellen en 
blijft druk zetten. “Energie 
is een basisbehoefte. Het is 
dan ook immoreel en on-
rechtvaardig dat overheden 
energie zo zwaar belasten 
dat de energiefactuur de 
facto een extra belasting-
brief is”, stelt Federaal frac-
tieleider  Barbara Pas.

Als de huidige hoge ener-
gieprijzen aanhouden, 
dreigt het energiegebruik 
een gemiddeld gezin zo-
maar eventjes 8.000 euro 
per jaar te zullen kosten. 
Energie is een basisbe-
hoefte, maar we moeten 
vaststellen dat deze ba-
sisbehoefte onbetaalbaar 
wordt voor steeds meer 
gezinnen. Voor een groot 
deel is de forse verhoging 
van de energieprijzen een 
gevolg van externe fac-
toren. Denk maar aan de 
gestegen gasprijzen en de 
oorlog in Oekraïne.

Energiefactuur = belasting-
brief

Anderzijds moet worden 
vastgesteld dat ook de over-
heden fors verdienen aan 
de hoge energieprijzen en 
er dus zelf ook een bijdra-
ge toe leveren. Onze ener-
giefacturen zijn immers ver-
kapte belastingbrieven. En 
daar kan de overheid na-
tuurlijk wel iets aan doen. 
De overheid laat u via de 
energiefactuur bijvoor-
beeld fors meebetalen voor 
de subsidies voor groene 
stroom en ze int btw op de 
energiefacturen. Uit het ant-
woord op een parlementai-
re vraag van het Vlaams 
Belang bleek zelfs dat in 
2021 de btw-ontvangsten 
op energie met maar liefst 
twee miljard euro waren 
gestegen. 

Vlaams Belang wil btw op 
energie naar 6 %

Het Vlaams Belang dien-
de al in 2020 een wets-
voorstel in om de btw op 
energie te verlagen naar 6 
procent. “Dat voorstel werd 
door het Rekenhof becijferd 
op een kostprijs tussen 670 
miljoen en 1 miljard euro. 
Perfect haalbaar en betaal-
baar dus”, stelt Federaal 
parlementslid Barbara Pas. 
Het voorstel werd echter 
verworpen door alle ande-
re partijen, N-VA en PVDA 
incluis. Partijpolitieke spel-
letjes primeren blijkbaar op 
het welzijn van de mensen. 

Ook in het Vlaams parle-
ment diende het Vlaams 
Belang al voorstellen in om 
de energiefactuur te doen 
dalen, onder meer door de 
groenestroomfinanciering 
uit de energiefactuur te 
halen en het energieland-
schap drastisch te vereen-
voudigen. Dat laatste kan 
door het distributienet uit 
handen van de intercom-
munales te halen.

Voor het Vlaams Belang is 
het de omgekeerde wereld 
dat de asielcentra gevuld 
zijn met migranten uit ande-
re werelddelen en er geen 
plaats is voor de Oekraïen-
se vluchtelingen. “Stop ein-
delijk de illegale immigratie 
uit andere continenten en 
maak werk van een terug-
keerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers”, zei Vlaams 
Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken aan federaal 
staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Sammy Mahdi.

Als gevolg van de Russische 
militaire invasie en de daar-
opvolgende oorlog wordt Eu-
ropa geconfronteerd met een 
enorme vluchtelingenstroom 
uit Oekraïne. Europa moet 
net als onze Europese bond-
genoten solidair zijn met 
deze Europeanen in nood, 
voornamelijk vrouwen en kin-
deren die, van zodra de vre-
selijke gebeurtenissen in hun 
land achter de rug zijn, allicht 
doorgaans zo snel mogelijk 
willen terugkeren.

Asielcentra zitten vol

Voor het Vlaams Belang is 
het echter onaanvaardbaar 
dat de meer dan 30.000 
plaatsen in de Belgische 
asielcentra volledig bezet 
zijn door voornamelijk jon-
ge mannelijke immigranten 
uit Afghanistan, Palestina, 
Somalië en Eritrea, waar-
door er geen plaats is voor 
de Oekraïense vluchtelin-
gen. Voor deze laatsten 
deed de federale staatsse-
cretaris voor Immigratie een 
oproep aan de bevolking 
om hen thuis op te vangen. 

“Dit is de omgekeerde we-
reld”, reageert Tom Van 
Grieken, “Ik vroeg de fe-
derale regering naar aan-
leiding van de Oekraïense 
vluchtelingencrisis dan ook 
om dringend werk te maken 
van een beleid dat de in-
stroom van illegale migran-
ten vanuit andere wereldde-
len verkleint en de uitstroom 
van de afgewezen asielzoe-
kers vergroot.”

TIJDELIJKE OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

STOP ASIELMISBRUIK

Sinds eind vorig jaar heeft 
het Vlaams Belang een GSM-
app. Onze partij was daar-
mee de eerste in dit land om 
zo’n mobiele applicatie te 
lanceren. De applicatie heeft 
tal van functionaliteiten, zoals 
een chatfunctie, een nieuws-
overzicht en een interactief 
gedeelte. Dat is leuk voor de 
gebruiker en interessant om 
direct informatie te vernemen, 
maar dat is ook noodzaak. 
Want zowel de overheid, de 
reguliere media als de nieu-
we sociale media - ‘Big Tech’ 
- proberen het Vlaams Be-
lang monddood te maken.

Met de applicatie kan je exclu-
sieve inhoud zien, maar ook 
allerlei functies gebruiken die 

enkel via de app beschikbaar 
zijn. Zo is er een ‘VB-chat’ 
waarmee mensen direct met 
de partij kunnen chatten, een 
‘nieuwsfeed’ en een scoresys-
teem dat gebruikers toelaat 
om punten te winnen. Dat kan 
bijvoorbeeld door iets te liken.

Maar los van al deze handi-
ge modaliteiten is de politie-
ke noodzaak van deze app 
groot. Het Vlaams Be-
lang wordt immers 
geconfronteerd met 
grootschal ige 
censuur. Verschil-
lende kopstuk-
ken van onze 
partij zijn al 
gecensureerd 
geweest door 

Twitter en Facebook. Nadat 
bijvoorbeeld voorzitter Tom 
Van Grieken een foto deel-
de van een Vooruit-politicus 
die met een poster van Sta-

lin poseerde, werd niet die 
Vooruit-politicus aangepakt, 
maar werd Van Grieken 
geblokkeerd door Twitter.

En terwijl de reguliere me-
dia liever het Vlaams Belang 
doodzwijgen – waardoor 
onze partij ondanks ons 
groot electoraal gewicht am-
per op de buis of in de krant 
komt – plannen de regerings-
partijen nieuwe wetten om 
afwijkende meningen aan 
banden te leggen of om op-
positiepartijen zoals ons op 
sociale media te beknotten.

“Google, Facebook 
en Twitter zijn al 

lang niet meer de 
vrijhavens op 

HEBT U DE VLAAMS BELANG-APP AL? 
Download ‘m op vlaamsbelang.org/app EN BREEK ZÉLF DE CENSUUR! 

het internet waar iedereen en 
elke mening welkom is”, legt 
voorzitter Tom Van Grieken 
uit. “Zwarte Piet moest er al 
aan geloven, en nu hebben 
de ‘Big Tech’-bedrijven hun 
vizier duidelijk op rechts-na-
tionalisten gericht zoals ons. 
Maar met deze app nemen 
we het heft in eigen han-
den: wacht niet tot het te laat 
is, breek zelf de censuur!”
De applicatie is gratis en be-
schikbaar via vlaamsbelang.
org/app of in de ‘Play Store’ 
voor Android-gebruikers en 
in de ‘App Store’ voor eige-
naars van een iPhone. Met 
de app blijft u ongefilterd in 
contact met het Vlaams Be-
lang en kan u zonder censuur 
onze standpunten vernemen.

ENERGIE STEEDS MEER ONBETAALBAAR:
Vlaams Belang wil taksen uit de factuur! 


