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

facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang
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Hoe veilig is Gent nog? 
Vlaams Belang heeft de 
veiligheidsproblematiek in 
Gent altijd als prioriteit naar 
voor geschoven. Maar al te 
vaak werden wij bestempeld als 
onruststokers en werd er door 
de traditionele partijen gezegd 
dat we de Gentenaars onterecht 
schrik aanjaagden.

Alle traditionele partijen 
hebben het steeds in koor 
gesteld: “Gent is een veilige 
stad!”. Maar niets is minder 
waar.

Wat Vlaams Belang gedurende 
al die jaren altijd heeft 
aangeklaagd, wordt nu 
bevestigd door de televisiereeks 
“Niveau 4”. Dit programma 
volgt onze Gentse flikken in 
hun strijd tegen de criminaliteit 
in Gent. Er wordt openlijk 
gesteld dat dit een bikkelharde 
strijd is tegen onder meer het 
drugsmilieu.

Eigenlijk is het triest om vast 
te stellen dat Vlaams Belang 
gelijk heeft. Alles wat we in het 
verleden hebben aangeklaagd, 
wordt in deze televisiereeks 

bevestigd. Gent is niet veilig. 
Er is een groot probleem met 
druggerelateerde misdaad en 
criminelen worden vaak niet 
eens opgepakt. 

Wat ook opvalt is dat er erg veel 
problemen zijn met mensen 
afkomstig uit Roemenië, 
Slovakije en Bulgarije. Ook dit 
is een publiek geheim, dat al 
jaren door het Vlaams Belang 
wordt aangeklaagd. Gent 
verzuipt in criminele en illegale 
feiten, waarvoor opvallend veel 
Roma verantwoordelijk zijn.

Vooraleer we met de vinger 
naar de politie wijzen, dient 
gezegd te worden dat zij wel 
degelijk hun werk doen. Maar 
het is dweilen met de kraan 
open, aangezien het gerecht te 
laks optreedt.

Maar voor dit stadsbestuur is 
het duidelijk: Vlaams Belang 
is blijkbaar de schuldige. Dit 
stadsbestuur schiet natuurlijk 
op de boodschapper en zij 
steken hun kop in het zand. 
Het gaat zelfs zover dat 
burgemeester Mathias De 

Clercq op een beschamende 
manier “Nie wieder” schreeuwt 
tegen onze voorzitter Tom Van 
Grieken.

De Clercq zou beter de 
criminaliteit in Gent harder 
aanpakken in plaats van een 
heksenjacht tegen Vlaams 
Belang te voeren.

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid

Fractieleider Gent

info@johandeckmyn.be 

facebook.com/johandeckmyn 
twitter.com/johandeckmyn 

www.johandeckmyn.be 
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Het Gravensteen: 

Ons Gent in steen 
gemetseld
Wie Gent zegt, zegt het 
Gravensteen. De nauwe band 
tussen de stad en haar kasteel 
is te zien op vele postkaarten, 
en het zal lastig zijn om een 
Gentenaar te vinden die onze 
prachtige waterburcht nog 
niet van dichtbij gezien heeft. 
Veel meer dan een kasteel is 
het Gravensteen echter een 
symbool voor Gent en zijn 
inwoners. Een symbool van 
Vlaanderen en ons verleden, 
maar ook van verzet en 
vooruitgang.

Ons verhaal begint in 1180, 
of eigenlijk nog eerder. Waar 
ons Gravensteen nu fier over 
Gent torent, stond zo’n 1100 
jaar geleden al een kleine 
versterking. Boudewijn Met 
De IJzeren Arm, de eerste 
echte graaf van het toen kleine, 
moerassige Vlaanderen, 
bouwde op deze plek naar 
verluidt een versterking om 
de Vikingen op afstand te 
houden. Leie en Schelde 
golden namelijk als snelwegen 
naar de rijke Vlaamse steden 
in het binnenland voor de 
plunderende rovers, een 
probleem dat Boudewijn als 
graaf net in de kiem diende 
te smoren. Pas onder Arnulf I 
en vooral graaf Robrecht I de 
Fries, zo’n 1000 jaar geleden, 
zou er een echte burcht komen. 
De houten slottoren werd er 
eentje van steen. Leefruimtes 
en een ontvangstzaal toonden 
ook voor buitenstaanders het 
doel van de burcht: hier heerst 
een graaf. Pas rond 1180 

kreeg het Gravensteen zijn 
huidige omvang onder graaf 
Filips van de Elzas. Filips, 
wiens wapenschild uitgroeide 
tot het nationale symbool 
van Vlaanderen, maakte 
daarmee het werk af van zijn 
voorgangers. De vesting, die 
in 3 à 4 eeuwen tijd midden in 
de stad was komen te liggen, 
vervulde nu een tweede doel. 
Naast het verdedigen van Gent 
en zijn ommeland, probeerde 
de graaf nu ook de trotse adel 
en burgerij van Gent met een 
duidelijk symbool zijn macht 
te tonen. De opstandigheid 
van de Gentenaren was immers 
doorheen de Middeleeuwen 
een vaste waarde, en ook het 
imposante kasteel zou zijn rol 
als dwangburcht maar ten dele 
vervullen tegen de koppige 
Gentenaars en hun stenen 
stadspaleizen. 

De verandering van de 
maatschappij doet de rol 
van het Gravensteen echter 
afnemen. De opvolgers 
van de graaf, de Raad van 
Vlaanderen, blijven er 
vergaderen, al hebben ze zeer 
weinig te zeggen. Aan het 
einde van de 18de eeuw wordt 
het voormalige gravenkasteel 
aan een particulier verkocht, 
die er vervolgens industrie 
en arbeiderswoningen in 
onderbrengt. Onverwacht 
wordt het Gravensteen zo 
een symbool voor de nieuwe 
industrialisering van Gent, 
ook al gaat dit ten koste van 
zijn oude luister. Pas aan 

het einde van de 19de eeuw 
herontdekken de Gentenaren 
hun eens zo fiere kasteel, dat 
in snel tempo gerenoveerd 
wordt en uitgroeit tot een van 
de publiekslievelingen van de 
expobezoekers van 1913. Een 
toonbeeld van het verleden, 
dat na een fantasierijke 
renovatie er middeleeuwser 
uitziet dan het ooit was, 
maar ook de heropleving van 
Gent markeert. Een halve 
eeuw later, in 1949, haalt 
ons Gravenkasteel zelfs de 
wereldpers, wanneer studenten 
de burcht bezetten, o.a. als 
reactie tegen de stijgende 
bierprijzen! 

Wie Gent zegt, zegt het 
Gravensteen. Maar meer 
nog dan een burcht, is ons 
gravenkasteel een symbool. 
Een merkteken van de 
weerbarstige Gentenaars 
die graven en koningen het 
leven zuur maakten met hun 
vrijheidsdrang. Een symbool 
van de heropleving van 
Gent, ondanks moeilijke en 
duistere tijden. Maar vooral 
een gedenkteken voor wat 
Gent in de kern uitmaakt. 
Als Vlaams Belang zullen 
we blijven vechten voor ons 
patrimonium en zullen we 
ons blijven verzetten tegen de 
grote verbouwingsplannen van 
burgemeester De Clercq. Wie 
aan het Gravensteen komt, 
komt aan Gent!

Ywein Joris

Nieuws uit de provincie:  

Het Groot Vleeshuis
De Stad Gent is eigenaar van 
het 600 jaar oude pand “Het 
Groot Vleeshuis”, gelegen aan 
de Groentemarkt en de Leie. 
De provincie Oost-Vlaanderen 
huurt sedert enige jaren dit 
historische gebouw. In de hal 
bouwde de Provincie Oost-
Vlaanderen, samen met EROV 
(Economische Raad voor 
Oost-Vlaanderen), een soort 
van glazen kooi waarin het 
“Oost-Vlaamse Centrum voor 
Streek- en Hoeveproducten” 
werd gehuisvest. In de winkel 
worden 175 streekproducten 
verkocht en in het restaurant 
kan iedereen deze producten 
proeven. 

Doordat men het dak van het 
gebouw jarenlang heeft laten 

verkommeren, bevindt het zich 
nu in een deerniswekkende 
toestand. Eindelijk treft de 
Stad Gent nu de nodige 
voorbereidingen om, na jaren 
verkommering, een ingrijpende 
restauratie te starten. Het is 
duidelijk dat deze restauratie 
gevolgen zal hebben voor de 
activiteiten in dit pand. 

Vermits er eerst een studie 
van de toestand van het dak 
gemaakt moet worden, kan de 
restauratie nog een aantal jaren 
duren, sommigen spreken van 
5 jaar.

Dus nog ruim de tijd 
om een bezoekje aan dit 
pand te brengen en van de 
streekgerechten te genieten.

Provinciale  
recreatiedomeinen

Er is deze zomer heel wat te doen 
geweest over de coronacrisis 
en over het warme weer in de 
provinciale recreatiedomeinen. 
Beide fenomenen zorgden 
voor een ware cocktail 
van maatregelen: er moest 
gereserveerd worden om de 
grote toeloop af te remmen, en 
er waren de obligate relletjes 
met “jongeren”. Eén domein 
sloot zelfs voor één dag de 
spreekwoordelijke deuren. 
Het is duidelijk dat beide 
fenomenen ons ook in de 
toekomst nog parten zullen 
spelen. 

Derhalve is het nuttig en nodig 
dat door de provincie de nodige 
plannen gemaakt worden en de 
passende maatregelen getroffen 
om alles in zo goed mogelijke 
banen te leiden.

In de provincieraad werd 
door onze fractie de vraag 
gesteld om de Oost-Vlaamse 
provinciale domeinen enkel 
open te stellen voor de Oost-
Vlamingen, dit op voorlegging 
van de identiteitskaart en/of de 
verblijfsdocumenten(?).

Dergelijke maatregel zou er 
voor zorgen dat groepen uit 
bijvoorbeeld Brussel niet 
meer zouden afzakken naar de 
betreffende domeinen. Deze 
maatregel zou een tweeledig 
doel dienen:  het afremmen 
van de grote toeloop, en deze 
jongeren zouden niet langer 
meer kunnen zorgen voor 
opstootjes en rellen zodat deze 
prachtige recreatiedomeinen 
voor iedereen weer genietbaar 
zijn.

We kijken uit naar de nieuwe 
maatregelen volgende zomer.

Christian Bauwens
Provincieraadslid
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Vlaams Belang wil een Gents 
veiligheidsplan per wijk

Het zal de Gentenaars niet 
ontgaan zijn dat er op tele-
visie onlangs een interessant 
programma werd uitgezonden 
over de criminaliteit in Gent. 
Het nieuwe televisieprogram-
ma ‘Niveau Vier’ onthulde tal 
van gaten in het veiligheids-
beleid van Gent. Wat iedere 
Gentenaar eigenlijk al wist, 
werd nog maar eens pijnlijk 
duidelijk in het programma 
van de televisiezender ‘Vier’.

De erbarmelijke veiligheids-
situatie en de onthutsende 
omvang van de onderwereld 
in Gent vallen niet te ontken-
nen. Illegale veelplegers teiste-
ren onze probleemwijken en 
Justitie krijgt maar geen vat 
op de situatie. 

Vlaams Belang eist dan ook 
een politiek antwoord van 
het stadsbestuur en van bur-
gemeester Mathias De Clercq 
(Open Vld). In het verleden 
werden de veiligheidsproble-
men in Gent maar al te vaak 
geminimaliseerd.  Dit moet 
stoppen.

Veelplegers

Voor Vlaams Belang is de vei-
ligheidsproblematiek in Gent 
altijd al een prioriteit geweest. 
Maar al te vaak werden wij 
bestempeld als onruststokers 
en werd er door de traditio-
nele partijen gezegd dat we de 
Gentenaars onterecht schrik 
aanjaagden.

Maar de feiten zijn er en 
worden door het televisie-
programma bevestigd. Zo’n 
200-300 veelplegers zouden 
verantwoordelijk zijn voor het 
merendeel van de criminali-

teit. Er zijn ongeveer 32.000 
misdrijven per jaar of zo’n 
kleine 90 per dag. Dat toont 
vooral een probleem bij Justi-
tie, maar er is ook een grote 
lokale verantwoordelijkheid.

De afleveringen tonen eigen-
lijk nog maar eens aan dat jus-
titie door en door rot is. Maar 
de stad Gent en burgemeester 
De Clercq hebben deson-
danks belangrijke hefbomen, 
die niet worden ingezet. De 
lokale politionele bevoegdhe-
den moeten volledig uitgeput 
worden zodat veelplegers zo 
veel en zo permanent moge-
lijk van de straten worden ge-
plukt. We mogen niet wach-
ten op Justitie.

Zero tolerance en  
camera’s

Vlaams Belang Gent vraagt 
daarom ook de uitbreiding 
van het STROP-team, ze-
ro-tolerance voor dealers met 
kleine hoeveelheden, camera’s 
en willekeurige controles in 
de straten waar er zich proble-
men voordoen. De aanpak in 
de Brugse Poort, waar er na 
een opstoot van criminele fei-
ten camera’s werden geplaatst 
en door de politie roadblocks 
werden opgezet, hadden het 
gewenste resultaat. Jammer 
genoeg werden de camera’s 
eind augustus opnieuw af-
gevoerd. We kunnen ons nu 
verwachten aan een nieuwe 
opstoot van de criminaliteit.

De Niveau Vier-reportage 
toonde verder aan dat drugs-
dealers bepaalde tactieken 
succesvol gebruiken om ar-
restaties te vermijden. Illegale 
criminelen lopen rond met 

enkel kleine hoeveelheden 
drugs. Met slechts enkele bol-
letjes cocaïne op zak wordt 
men namelijk niet opgepakt, 
ook al dienen deze drugs om 
te dealen. Hoogstens wordt er 
een proces-verbaal opgesteld, 
maar dan enkel om door het 
parket verticaal geklasseerd te 
worden. Het Vlaams Belang 
wil dan ook een zero-toleran-
cebeleid waarbij dealers op-
gepakt worden, ongeacht de 
drughoeveelheid.

Dat een strengere aanpak no-
dig is, is meer dan duidelijk. 
Niet enkel in de Brugse Poort, 
maar ook in Nieuw Gent. In 
de reeks ‘Niveau 4’ werd er 
onder meer gesteld dat zeker 
100 appartementen in Nieuw 
Gent gelinkt kunnen worden 
aan druggerelateerde feiten. 
Wat heeft dit stadsbestuur dan 
nog nodig om strenger op te 
treden?

Het programma ‘Niveau vier’ 
volgt onze Gentse flikken in 
hun strijd tegen de crimina-
liteit in Gent en is meer dan 
duidelijk. Er wordt openlijk 
gesteld dat ons politiekorps 
een bikkelharde strijd voert 
tegen onder meer het drugs-
milieu.

Iedereen met gezond verstand 
beseft dat er bijgevolg een 
hardere aanpak nodig is. Dit 
stadsbestuur is echter vooral 
bezig met zalven en wil zeker 
bepaalde bevolkingsgroepen 
‘niet stigmatiseren’.

Vlaams Belang heeft 
gelijk

Eigenlijk is het triest om vast 
te stellen dat Vlaams Belang 

gelijk heeft. Alles wat we in het 
verleden hebben aangeklaagd 
wordt in deze televisiereeks 
bevestigd. Gent is niet veilig. 
Er is een groot probleem met 
drugsgerelateerde misdaad en 
criminelen worden vaak niet 
eens opgepakt. 

De onveiligheid in wijken als 
de Brugse Poort en Nieuw 
Gent blijven echter de aan-
dacht opeisen in de crimina-
liteitscijfers. Maar het beperkt 
zich jammer genoeg niet tot 
deze wijken. Ook in de stati-
onsbuurten zijn er alarmeren-
de cijfers, onder meer als het 
gaat om ‘steaming’ (in groep 
afpersen door te dreigen met 
geweld). 

Wijken als Rabot en Lede-
berg kampen ook met zware 
overlast. De problemen met 
de duizenden Roma in Gent 
zijn groot. Niet alleen door de 
overlast door het kraken van 
woningen of het illegaal wo-
nen in kampementen. Vaak 
gaat het daar ook om crimi-
nele feiten met minderjarige 
Roma, die steeds omwille van 
hun leeftijd vrijuit gaan. 

Het wordt eindelijk eens tijd 
dat dit stadsbestuur niet meer 
wegkijkt van de problemen. 
Preventie en sensibilisering 
zijn inderdaad ook belangrijk, 
maar als niets meer helpt dan 
moet men voor een harde aan-
pak kiezen.

Aangezien niet elke wijk gelijk 
is en zijn eigen specifieke pro-
blemen kent, vraagt Vlaams 
Belang dat men een concreet 
veiligheidsplan per wijk zou 
opmaken zodat men er ge-
richt de criminaliteit kan be-
strijden.

Voor Vlaams Belang is het 
duidelijk: gedaan met pap-
pen en nathouden. Enkel een 
kordate en strenge aanpak van 
de criminaliteit zal de rust in 
onze wijken doen weerkeren.

Johan Deckmyn
Fractieleider 
Gent 
Vlaams  
Parlementslid
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De Brugse Poort:  
hoe een charmante volkswijk in de steek wordt gelaten 
door het paarsgroene knuffelbeleid van De Clercq
De Brugse Poort is een van 
de meest authentieke volks-
wijken die Gent rijk is. Ook 
vandaag heeft de buurt nog 
steeds ontegensprekelijke 
charme. De buurt huist veel 
hardwerkende arbeiders – zo-
wel autochtone als allochtone 
– maar kent sinds enkele jaren 
ook veel jonge middenklasse- 
gezinnen die frisheid met zich 
meebrengen. De wijk heeft 
echter ook een niet onver-
diende slechte reputatie als 
het gaat over overlast, sluik-
storten, drugscriminaliteit en 
geweld. En burgemeester Ma-
thias De Clercq (Open Vld) 
heeft niet de moed om er echt 
iets aan te doen. Elke inspan-
ning om recht en orde te bren-
gen, wordt ongedaan gemaakt 

door zijn linkse meesters van 
Groen.

De Brugse Poort heeft flink te 
lijden gehad onder vervreem-
ding. Dit bracht allerlei pro-
blemen met zich mee, zoals 
overlast en sluikstorten. De 
laatste cijfers toonden aan dat 
ondanks de miljoenen euro’s 
die ernaar zijn gesmeten, de 
omvang opnieuw toeneemt. 
IVAGO zou zelfs al vuilnis 
van sluikstorters automatisch 
komen halen, zonder oproep, 
al ontkent het stadsbestuur 
dit.

Eerder dit voorjaar werd de 
Brugse Poort echter opge-
schrikt door een ander kaliber 
van misdaad. Meerdere bruta-

le en gewapende geweldsinci-
denten. Een en ander had te 
maken met een drugsbende 
van Tunesische illegalen die 
een rivaliteit uitvocht met een 
andere, Marokkaanse, bende. 
In de reportage ‘Niveau Vier’, 
op de gelijknamige zender 
Vier, wordt de harde realiteit 
van de buurt getoond. 

Na veel druk van zowel de 
buurtbewoners als van Vlaams 
Belang-fractieleider in de ge-
meenteraad Johan Deckmyn, 
besloot het stadsbestuur dan 
toch over te gaan tot een ver-
grote politieaanwezigheid in 
de wijk, met routinematige 
willekeurige controles, zoge-
naamde ‘roadblocks’ en ca-
meratoezicht. De maatregelen 

hadden onmiddellijk effect, 
maar bijna even snel bond De 
Clercq in.

“De doelstelling bleek meer het 
sussen van de publieke opinie 
te zijn, dan het duurzaam op-
lossen van criminaliteit en de 
wijk veiliger maken”, zo liet 
Deckmyn optekenen. “Dit is 
simpelweg niet voldoende en de 
Gentenaar en zeker de buurt 
verdienen beter. Het spreekt ook 
boekdelen hoe lang het bestuur 
van burgemeester De Clercq 
heeft gewacht met zijn maatre-
gelen, en hoe snel hij was om ze 
terug in te trekken.”
Concreet wil het Vlaams Be-
lang dat de maatregelen wor-
den heringevoerd, uitgebreid 
en worden volgehouden tot 

alle bendes in de buurt zijn 
uitgerookt. Dat betekent niet 
twee, maar zes vaste camera’s. 
Dit dan nog eens aangevuld 
met vier mobiele camera’s. Op 
die manier kan het Seghers-
plein worden gemonitord, 
maar ook de cafeetjes en de 
theehuizen op de Bevrij-
dingslaan, de parking van de 
Phoenixstraat en de Groen-
dreef. De mobiele camera’s 
moeten dan weer zorgen voor 
een flexibele capaciteit die 
anticipatie door criminelen 
moet tegengaan.

Jonas Naeyaert
partijwoordvoerder

Overlast met “jongeren” aan de Blaarmeersen
Vlaams Belang heeft in het 
verleden de gewelddaden en 
aanrandingen in zwemgele-
genheden  als Rozebroeken 
of de Blaarmeersen al vaak 
aangeklaagd.

Reeds jaren worden we in 
Gent geconfronteerd met het 
feit dat “jongeren” uit Brussel 
naar de Blaarmeersen afzak-
ken en er amok maken. We 
hoeven er niet op te wijzen 
dat het in de meeste gevallen 
om allochtonen gaat. Vorig 
jaar klaagde Gents fractielei-
der Johan Deckmyn (Vlaams 
Belang) naar aanleiding van 
een vechtpartij in de Blaar-

meersen deze problematiek 
voor de zoveelste keer aan. In 
het paasweekend van 2019 
was er immers opnieuw een 
vechtpartij tussen een groep 
Brusselse en een groep Gent-
se jongeren. Het stadsbestuur 
beloofde toen om actie te on-
dernemen.

Burgemeester Mathias De 
Clercq (Open Vld) stelde vo-
rig jaar, in antwoord op de 
vraag van Johan Deckmyn, 
dat het de bedoeling was dat 
twee toezichters van Farys de 
politie zouden verwittigen als 
zich problemen voordeden. 
De burgemeester stelde toen 

ook dat hij contact had op-
genomen met de vier Brus-
selse politiezones waaruit de 
vechtjassen afkomstig waren, 
zodat onze politiediensten op 
elkaar zouden worden afge-
stemd.

Opnieuw problemen

Blijkbaar zijn de problemen 
niet opgelost. Eind juli ont-
stonden er opnieuw proble-
men. Deze problemen zijn 
eigenlijk te vergelijken met de 
problemen die we deze zomer 
in Blankenberge zagen. Ook 
daar waren het “jongeren” uit 
Brussel die de boel op stelten 
hadden gezet.

En deze zomer waren er dus 
niet enkel in Blankenberge, 
maar ook op de Blaarmeersen 
opnieuw problemen. Er werd 
daar onder andere een redder 
bespuwd. In deze coronatij-
den is dat een ernstig misdrijf. 
Een zogenaamde “jongere uit 
Brussel” werd meegenomen 
naar het politiecommissari-
aat en de bevriende “jonge-
ren” werden op de trein naar 
Brussel gezet. Het bleef echter 
niet bij één incident. In juli en 
augustus waren er op dat vlak 
verschillende incidenten.

De gemaakte afspraken die 
de burgemeester beweerde 

te hebben gemaakt, blijken 
dus duidelijk niet te helpen. 
Vlaams Belang zal deze pro-
blemen blijven aankaarten. 
We eisen dat er eindelijk 
krachtdadig wordt opgetreden 
en dat de Brusselse jongeren 
die voor problemen zorgen de 
toegang tot de Blaarmeersen 
wordt ontzegd.

De Blaarmeersen zou een plek 
van ontspanning en plezier 
moeten zijn. Voor Vlaams 
Belang horen amokzoekende 
Brusselse jongeren daar niet 
thuis!

Ywein Joris

Deckmyn: “Het spreekt boekdelen hoe lang het bestuur 
van De Clercq met maatregelen heeft gewacht en hoe 
snel hij was om ze terug in te trekken”
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Bendegeweld 
in Ledeberg
Als trotse voormalige inwo-
ner van Ledeberg (tot enkele 
maanden terug kon u me ie-
dere zondag terugvinden op 
de lokale markt) denk ik nog 
vaak met heimwee aan de 
mooie jaren die ik in Lede-
berg beleefde. Toen het loka-
le bendegeweld (eindelijk) de 
media haalde, brak mijn hart 
toch een beetje. Maar was 
ik verbaasd? Neen, helemaal 
niet. Het is immers een pu-
bliek geheim dat deze Gent-
se deelgemeente de afgelopen 
jaren steeds vaker gebukt ging 
onder criminaliteit, drugspro-
blematiek en geweld. 

Afgelopen augustus sijpel-
den steeds meer verhalen en 
getuigenissen door van de 
escalerende situatie in Lede-
berg. Het bendegeweld nam 
buitengewone proporties aan. 
Verschillende jongerenbendes 
van allochtone origine teiste-
ren de buurt (en elkaar) dag 
en nacht, met als gevolg dat 
vele buurtbewoners ’s avonds 
de deur niet meer uit durven. 
Ook het bijhorende sluikafval 
(lege flessen drank en drugs-
verpakkingen) transformeren 
de buurt tot een regelrechte 
vuilnisbelt (van de voetpaden 
tot de speeltuin toe). 

Genoeg is genoeg! Dat der-
gelijke feiten zich in onze sa-
menleving afspelen onder het 
mom van de slagzin “Gent 
is een multiculturele stad” is 
schokkend te noemen. Een 
krachtdadige aanpak is dan 
ook aangewezen. Allochtone 
jongeren die hier de boel op 
stelten zetten omdat de waar-
den en normen van onze Wes-
terse samenleving niet passen 
in hun manier van denken en 
handelen, horen hier onder 
geen enkel beding thuis. Deze 
problematiek is dan ook het 
zoveelste voorbeeld van het 

falen van de opeenvolgende 
linkse Gentse stadsbesturen.

Als we spreken over een 
krachtdadige aanpak, veron-
derstelt u geheel terecht dat de 
burgemeester meteen als een 
goede huisvader optreedt en 
dit schorem stevig aanpakt. U 
vindt het evident dat hij deze 
jongeren duidelijk maakt dat 
zo’n gedrag geen plaats heeft in 
onze prachtige Vlaamse stad. 
Helaas, niets is minder waar. 
Onze mediageile burgemees-
ter haalt in interviews liever 
uit naar het Vlaams Belang en 
ons zogenaamd ‘verwerpelijk’ 
programma. Hij spuwt liever 
in het gezicht van onze talrij-
ke kiezers dan daadkrachtig 
op te treden tegen die alloch-
tone probleemjongeren die al 
jarenlang onze Gentse buur-
ten teisteren en kapotmaken. 
Maar maak u zich vooral geen 
zorgen! Afgelopen maand liet 
burgemeester De Clercq opte-
kenen dat hij “eens rond de ta-
fel zou gaan zitten met de des-
betreffende jongeren”. Hoera, 
de problemen zijn opgelost en 
de buurt kan weer rustig op 
beide oren slapen.

Dergelijk pamperbeleid is ne-
fast voor onze Gentse (en bij 
uitbreiding Westerse) samenle-
ving. Het is de hoogste tijd dat 
dit stadsbestuur die allochtone 
jongeren die voor problemen 
zorgen, duidelijk maakt dat 
zij het verpesten voor hun hele 
gemeenschap. Wie zich buiten 
onze samenleving meent te 
moeten stellen, moet opdraai-
en voor de gevolgen. Wij heb-
ben geen boodschap aan hun 
haatdragend gedachtegoed en 
hun verwerpelijk gedrag 

Ik heb de burgemeester hier 
dan ook over ondervraagd tij-
dens de Commissie Algemene 
Zaken, Financiën en Burger-
zaken op maandag 21 septem-
ber.

Adeline 
Blancquaert
Gemeenteraadslid 
Vlaams Parlementslid

De Rabotwijk
Onze oudere Gentenaars ken-
nen de Rabotwijk vooral van 
de bloeiende textielindustrie 
en de handelaren. De Won-
delgemstraat was, zoals zoveel 
invalswegen naar Gent, een 
slagader van de middenstand 
en kleinhandel.

De wijk behoort tot de Gent-
se negentiende-eeuwse gordel, 
die vroeger fungeerde als aan-
komstzone voor migranten. 
Momenteel kent de wijk meer 
dan 50 nationaliteiten en 
verschillende geloofsgemeen-
schappen.

Naast de “3 Torekes” waren de 
3 woontorens, met een capa-
citeit van meer dan 570 ap-

partementen dé skyline van de 
stad. Die woontorens maken 
nu plaats voor 400 sociale wo-
ningen. Vele oorspronkelijke 
bewoners moesten verhuizen 
naar andere wijken en randge-
meenten van Gent.

De nieuwe invulling van de 
woningen brengt met zich 
mee dat de sociale en “kleur-
rijke” mix andere gewoontes 
en normen met zich meebren-
gen. Buurtbewoners klagen 
over een gebrek aan netheid. 
De rattenplaag van de oude 
woontorens is verhuisd naar 
de nieuwbouw en omgeving: 
de sluikstort en het zwerfvuil 
vormen aantrekkingspunten 
voor het ongedierte.

Niet alleen hier daar, maar ook 
in de appartementsblokken in 
de Gebroeders De Smetstraat, 
in de Aloïs Joosstraat en op het 
Witte Kaproenenplein heerst 
een waar onveiligheidsgevoel. 
Oudere bewoners durven ’s 
avonds niet meer buitenko-
men, en inbraken zijn geen 
uitzondering.

We blijven dat aan de kaak 
stellen. We pleiten voor ern-
stige aanpak van alle overlast. 
Een structurele aan-
pak is meer dan 
nodig!

Gabi  
De Boever
Gemeenteraadslid

“De burgemeester 
spuwt liever in het 
gezicht van onze kiezers 
dan daadkrachtig op 
te treden tegen die 
probleemjongeren 
die onze Gentse 
buurten teisteren en 
kapotmaken.”

Concrete oplossingen 
Blaarmeersen

De situatie in de Blaarmeersen 
met Brusselse amokmakers 
escaleerde deze zomer steeds 
opnieuw. Het wordt hoog 
tijd dat dit probleem grondig 
aangepakt wordt, met strenge 
maatregelen. 

Als Gentenaar kon je deze zo-
mer vijf dagen op voorhand 
een plaats reserveren aan het 
strand, voor mensen uit an-
dere gemeentes was dat drie 
dagen vooraf.

De Blaarmeersen zou zoals 
weleer een oord van rust, sport 
en koelte moeten worden 
voor de Gentenaars. Vlaams 
Belang gemeenteraadslid  

Caroline Persyn vroeg het 
Gentse stadsbestuur dan ook 
om het inschrijvingssysteem 
te herzien en reservaties voor 
te behouden aan de Gente-
naars. Zeker gezien de drukte 
in coronatijden zouden daar-
mee niet enkel rellende Brus-
selse “jongeren” geweerd kun-
nen worden, maar zou ook de 
bezettingsgraad onder contro-
le gehouden kunnen worden.

Ook suggereerde Persyn na te 
gaan om het domein tijdens 
het hoogseizoen betalend te 
maken voor niet-inwoners 
van Gent, zoals dat nu al het 
geval is in bepaalde provincia-
le domeinen.

Het stadsbestuur gaf toe “dat 
de Blaarmeersen er in de eer-
ste plaats moet zijn voor Gen-
tenaars”. Ook moest lieten 
de bevoegde schepen weten 
te constateren “dat niet ieder-
een met even goede intenties 
naar de Blaarmeersen komt”. 
Structurele oplossingen lijken 
echter te hoog gegrepen voor 
Stad Gent. Vlaams Belang 
zal alvast blijven pleiten voor 
concrete oplossingen, zodat 
de Gentenaar steeds tot rust 
kan komen in een veilige en 
aangename omgeving!

Ywein Joris
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We spraken met Lieve Geluck en haar echtgenoot, beiden sinds vier jaar inwoner 
van de Bernadettewijk, over de plannen die het stadsbestuur met hun wijk heeft. Zij 
hebben een opmerkelijk verhaal te vertellen.

Jullie worden gedwongen te 
verhuizen omdat de Berna-
dettewijk afgebroken wordt, 
maar het is niet de eerste 
keer dat jullie dit meema-
ken?

Wij woonden eerst in de Lü-
beckstraat, die ook gesloopt 
moest worden. Zes maanden 
op voorhand werd ons aange-
kondigd dat we zouden moe-
ten verhuizen. Voor de verhuis 
zelf kregen we uiteindelijk 
maar veertien dagen de tijd. 
En de enige bijstand die we 
kregen, was twee uur hulp van 
een verhuisfirma. Maar die 
firma heeft het grootste deel 
van onze meubels gewoon 
buiten voor ons huis afgezet. 
Bovendien werd ons nog eens 
onterecht een verhuiskraan 
aangerekend, terwijl we op 
het gelijkvloers wonen. Alles 
was heel slecht geregeld. Op 
de koop toe was in de haast 
waarin we moesten verhuizen 
mijn man ook van een ladder 
gevallen. Ik stond er dus al-
leen voor.

Maar ze hebben ons dus ge-
dwongen te verhuizen, zodat 
we hier permanent zouden 
kunnen blijven wonen, in de 
Bernadettewijk. In september 
zal het precies vier jaar zijn 
dat we hier zijn. Nog geen 

vier jaar later krijgen we dus 
te horen dat we alweer moeten 
verhuizen! Ik vind dat dat niet 
kan. We moeten dat enorm 
moeilijke proces nu nog eens 
doormaken. 

Zijn er nog mensen die uit 
de Lübeckstraat komen?

Iemand hier in de buurt komt 
ook van daar, maar die woont 
nu in een nieuw appartement 
en mag dus gelukkig blijven.
 
Mijn ouders hebben minder 
geluk. Ik heb hen vier jaar ge-
leden helpen verhuizen, en zal 
dat nu nog eens moeten doen. 
Zij zijn beiden in de tachtig 
en kunnen dat helemaal niet 
aan.

Hoe is de communicatie van 
Stad Gent verlopen destijds?

We hebben nooit iemand van 
de Stad gezien, enkel Tom 
Balthazar (sp.a-gemeente-
raadslid, red.) is hier eens bij 
ons geweest. We hadden hem 
uitgenodigd om hem te vra-
gen wat er nu in hemelsnaam 
met onze wijk ging gebeuren, 
wat er hier ging komen, waar-
om we zo snel weg moesten. 
We hadden vroeger al geruch-
ten gehoord dat Mercedes hier 
zou komen, of BPost, of nog 

een ander bedrijf. Maar de 
wijk staat nog altijd leeg, ie-
mand heeft er een tijdje zijn 
schapen op gehoed, en nu is 
dat terrein blijkbaar voor de 
Romazigeuners bestemd. 

Er zijn blijkbaar ook con-
tainers en caravans met alles 
erop en eraan voor die men-
sen besteld. Ik wil ook wel in 
een caravan gaan wonen als ik 
dan eindelijk met rust gelaten 
word.

Hoe gaan jullie nu om met 
de situatie?

Twee keer gedwongen ver-
huizen in vier jaar tijd, dat is 
moeilijk te verwerken. Boven-
dien is er helemaal niets mis 
met het appartementje waar-
in we wonen. We hebben er 
dan ook heel veel kosten aan 
gedaan en in geïnvesteerd. Zo 
hebben we er onder andere 
een andere keuken in laten 
installeren. Ze hadden ons 
destijds trouwens gerenoveer-
de woningen beloofd, maar ze 
hadden enkel een chauffage 
geïnstalleerd en een deel van 
een deur opgelapt. Wij moch-
ten opdraaien voor de kosten, 
en nu wordt het gewoon afge-
broken. Al onze investeringen 
zijn we kwijt.

Zijn er nog veel mensen die 
in hun huis geïnvesteerd 
hebben in de Bernadette-
wijk?

Ja, absoluut. Heel wat men-
sen hebben hun huizen opge-
knapt en gerenoveerd. Maar 
die huizen komen nooit in 
beeld. Zowel de krant als het 
stadbestuur hebben het enkel 
over de huizen die er slecht 
aan toe zijn. Dat is niet eerlijk. 
Wij zouden, net als heel wat 
mensen, perfect in ons huis 
kunnen blijven wonen.

Weten jullie al waarheen jul-
lie nu precies zullen moeten 
verhuizen? 

We krijgen een lijst met adres-
sen, dezelfde van vier jaar te-
rug. Ik heb Sint-Amandsberg 
en Oostakker opgegeven, 
want ik ben mantelzorger in 
Sint-Amandsberg en moet in 
de buurt van de mensen wo-
nen voor wie ik zorg. De vraag 
is natuurlijk maar of daar op 
tijd woningen zullen vrijko-
men.

Ze mogen ons echt niet dwin-
gen in de stad zelf te wonen, in 
de Brugse Poort of in Nieuw 
Gent bedoel ik dan. Heb je 
“Niveau 4” gezien? Het is daar 
gewoon onveilig.

Jullie lijken me trouwens 
ook heel erg samen te han-
gen als wijk?

Iedereen in de wijk helpt el-
kaar. Een vrouw in de buurt 
heeft vorig jaar haar man ver-
loren, en kan niet lezen of 
schrijven. Ik heb haar toen 
geholpen met allerlei formu-
lieren en zaken voor de bank 

in orde te brengen. En een 
alleenstaande vrouw verderop 
haar wasmachine was stuk, 
dus wij hebben haar een tijdje 
geholpen met haar was, want 
een technieker is duur.

Er is altijd wel iemand die 
hulp kan gebruiken of die 
minder mobiel is, en we han-
gen heel erg aaneen als wijk 
en we steunen op elkaar. De 
mensen hier vragen dan ook 
samen te mogen blijven. Maar 
de Bernadettewijk gaat dus 
uiteengerukt worden, want 
we gaan allemaal elders moe-
ten gaan wonen.

Er komt nu ook een apparte-
mentsblok met daklozenwo-
ningen vlakbij de Bernadet-
tewijk?

We hebben inderdaad deze 
week een brief gekregen waar-
in aangekondigd wordt dat er 
hier vlakbij nieuwbouwwo-
ningen voor daklozen komen. 
Dat is ons gewoon uitlachen 
in ons gezicht. Wij moeten 
hier weg en verspreid over de 
stad in oude woningen gaan 
wonen, maar daklozen krijgen 
een nieuwbouw om de hoek. 

Dat lijkt me echt geen goed 
idee. Die mensen hebben ui-
teraard hulp en onderdak no-
dig, maar toch niet hier en in 
een nieuwbouw waarvoor het 
OCMW enkel het minimum-
bedrag kan neertellen. Laat 
ons daar wonen, wij kunnen 
daar tenminste een degelijk 
huurbedrag voor betalen. 

Als ik hier een nieuwbouwwo-
ning krijg, dan wil ik ook wel 
dakloos worden.

Dossier: 
Sint-Bernadettewijk

Vervolg blz. 7
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Het Vlaams Belang staat achter 
de Sint-Bernadettewijk

Begin juli kregen de bewo-
ners van de sociale woningen 
in de Sint-Bernadettewijk het 
harde nieuws te horen: hun 
buurt gaat plat. Het stadsbe-
stuur kondigde de mokerslag 
aan zonder enige waarschu-
wing tijdens een bijeenkomst/
buurtzitting. De inwoners 
kregen geen enkele inspraak 
en Gents Vlaams Belang-voor-
zitter Johan Deckmyn – die al 
onraad vermoedde – mocht 
zelfs niet eens aanwezig zijn 
op de bewuste vergadering. 
Maar sinds het nieuws heeft 
het Vlaams Belang alles in het 
werk gezet om de plannen van 
het Gentse stadsbestuur te ver-
hinderen – in de gemeenteraad 
en daarbuiten.

“De mensen in de historische 
Sint-Bernadettewijk waren af-
gelopen jaren al sterk slachtoffer 
van de veronachtzaming van het 
Gentse stadsbestuur”, zo klaagde 
Deckmyn aan. “Tal van inwo-
ners moesten er in beschimmelde 
panden wonen met gevaar voor 
de eigen gezondheid. Nog an-
deren moesten recent nog maar 
noodgedwongen verhuizen uit 
de Lübeckstraat. Zij zullen dus 
tweemaal op straat gezet wor-
den! Het Gentse stadsbestuur 
had al veel langer en veel meer 
aandacht moeten hebben voor 
de Sint-Bernadettewijk, dan 
was deze drastische beslissing 
nooit nodig geweest en konden 
de panden op tijd en stond dege-
lijk onderhouden worden. Dit is 
sociaal wanbeleid.”

Het Vlaams Belang is dan ook 
bijzonder verbolgen over de 
manier van werken, commu-
niceren en zeker de beslissing 
zelf. “De brave mensen uit deze 
wijk van historische waarde 
moeten nu noodgedwongen weg, 
zonder enige inspraak. Dat gaat 
dus ook om tal van mensen van 
gezegende leeftijd die er al de-
cennia wonen en nu gedwongen 
moeten verhuizen.”

Op 10 juli trok de partij naar 
de wijk zelf om er het buurt-
protest, dat meer dan 100 
aanwezigen telden, te onder-
steunden. Deckmyn sprak er 
ook de mensen toe: “We gaan 
jullie niet in de steek laten: het 

Vlaams Belang staat achter de 
Bernadettewijk”, klonk het re-
soluut. “Jullie zijn immens on-
heus behandeld. Jullie woonsten 
werden jarenlang verwaarloosd 
en het zogezegd sociale stads-
bestuur keek nooit naar jullie 
om. En nu de zonden van De 
Clercq en co voor de hele wereld 
bekend zijn, willen ze deze snel 
verbergen, de boel plat smijten 
en jullie op straat zetten! Wel, ik 
beloof jullie, beste mensen, dat 
zal zonder ons zijn. We gaan er 
alles aan doen om dit plan op 
zijn beurt te slopen en met alle 
welwillende partners aan een al-
ternatief te werken. Deze – his-
torische – woningen zijn jullie 
thuis en verdienen gerenoveerd 
te worden.”

Het Vlaams Belang laat weten 
te blijven ijveren voor een blok-
per-blok-oplossing waarbij de 
wijk structureel – maar gefa-
seerd - vernieuwd wordt én de 
bewoners kunnen blijven waar 
ze vaak al vele jaren of zelfs 
generaties verblijven. Dat de 
“Bernadetters” zomaar moeten 
verhuizen naar de andere kant 
van Gent, in sociale woonblok-
ken waar het stadsbestuur de 
veiligheidssituatie niet onder 
controle heeft (Brugse Poort, 
Ledeberg, Nieuw Gent...) is 
dan ook volstrekt onaanvaard-
baar.

Jonas Naeyaert 
partijwoordvoerder

vervolg blz. 6

Wanneer moeten jullie pre-
cies verhuizen?

Er is ons gezegd dat we in 
maart zouden moeten verhui-
zen. En stel je voor: mensen 
die naar een sociale woning 
kunnen verhuizen, moeten 
één maand vooropzeg betalen. 
Mensen die een privéwoning 
vinden, wel drie maand! Bo-
vendien moeten we ook alle 
schade aan de woningen beta-
len waarin we nu wonen, ook 
al worden ze gesloopt. Dat is 
volledig absurd.

Het is ook onbegrijpelijk dat 
we niet langer in onze wo-
ningen kunnen blijven. We 
moeten dus tegen maart 2021 
verhuizen, maar de sloop staat 
pas gepland in augustus 2022, 
meer dan een jaar later dus!

Hoe is de sfeer in de wijk nu? 
Hoe reageren jullie emotio-
neel op dit gebeuren?

Iedereen loopt op de tippen 
van zijn tenen. We weten nog 
altijd niet met zekerheid wat 
er precies gaat gebeuren, wat 
ze nu precies gaan doen. Dat 
is geen leven, die constan-
te onzekerheid en spanning. 
Heel wat oude mensen lo-
pen er ziek van en de situatie 
maakt mensen nijdig.

Hoe vinden jullie dat de stad 
de situatie wel had moeten 
aanpakken?

Mensen die in huizen wonen 
die echt gesloopt moeten wor-
den, kunnen perfect tijdelijk 
verhuizen tot er een nieuw-
bouw af is. Hier vlakbij staat 
bijvoorbeeld nog iets leeg. En 
lang niet alles moet herbouwd 
worden.

Opgetekend door Ywein Joris

IK WIL JOU VOOR DE VLAAMSE STRIJD
Beste jonge Gentenaar,

Ben je uitgekeken op de linkse waanzin van het Gentse stadsbestuur? Heb je het gehad met het pamperbeleid 
dat overlast en criminaliteit niet aanpakt maar steeds weer goedpraat? En vooral: ben je gedreven om mee 
voor de broodnodige verandering te zorgen? Wij zijn op zoek naar jou! 

Vlaams Belang Jongeren Gent zal binnenkort uit te startblokken schieten en daarbij kunnen we alle hulp 
gebruiken. We willen een ploeg vormen van jonge Gentenaars (tot 30 jaar) die de talrijke misstanden in 
Gent en zijn deelgemeentes op een frisse en radicale manier aan de kaak stelt. Als je interesse hebt om je bij 
die ploeg aan te sluiten en eindelijk actie te ondernemen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via:  
ywein.joris@vlaamsbelang.org.

Ywein Joris
Bestuurslid VBJ Nationaal en VBJ Gent



Ondanks meer dan 25 jaar 
groeiende kritiek op de gang 
van zaken (die onder meer heeft 
geleid tot de Brexit) schakelen 
de Europese Unie en de elite die 
haar bestuurt nog maar eens 
een versnelling hoger, zelfs met 
de coronacrisis als alibi. 

Om die crisis aan te pakken pak-
te de Europese Commissie onder 
leiding van Ursula von der Ley-
en uit met een ‘herstelfonds’ van 
750 miljard euro. Om dit fonds 
te spijzen, mag de Commissie 
voor de eerste maal zelf gaan 
lenen op de kapitaalmarkt en 
dus schulden maken op kap van 
de Europese belastingbetaler. 
Daarnaast zal de EU binnenkort 

zelf eigen Europese belastingen 
kunnen invoeren. 

TEGEN EEN EU-
SUPERSTAAT

Het Vlaams Belang kant zich 
tegen deze alsmaar uitgebrei-
dere bevoegdheden van de EU. 
“De EU mag geen superstaat 
worden. De Europese samen-
werking kan een goede zaak 
zijn, maar dan enkel voor die 
thema’s die dankzij samenwer-
king een meerwaarde opleve-
ren voor Vlaanderen”, aldus 
Europees parlementslid Gerolf 
Annemans (Vlaams Belang).  

Met een nieuw migratiepact in 

het najaar dreigt onder impuls 
van de EU in de nabije toekomst 
bovendien opnieuw een aanzui-
geffect op migranten van over 
heel de wereld te ontstaan. Deze 
massa-immigratie zal onze soci-
ale zekerheid nog meer onder 
druk zetten dan nu al het geval 
is. Gerolf Annemans is hierover 
duidelijk: “Naar onze mening 
moet de Europese Unie ermee 
ophouden ons grenzenbeleid te 
bepalen. De idee het vrije ver-
keer van goederen binnen de 
EU moet uiteraard behouden 
blijven, maar wij kanten ons te-
gen de open grenzen voor per-
sonen. Wij moeten zelf kunnen 
bepalen wie ons land binnen-
komt!”

HET DEMOCRATISCHE 
VERZET

Om deze en vele andere rede-
nen voert het Vlaamse Belang 
onder de paraplu van de ID-
groep (Identiteit & Democratie) 
in het Europees Parlement het 
verzet aan tegen alsmaar meer 
EU. Er moet immers dringend 
werk worden gemaakt van een 
beperking van de Europese 
Unie. Wij willen niet alsmaar 
méér EU, maar net bevoegdhe-
den én geld terug naar de lid-
staten - en dus naar onze eigen 
mensen - halen.

Terwijl er in Antwerpen met de regelmaat van de klok granaten 
ontploffen en er zelfs met machinegeweren geschoten wordt, terwijl 
meer en meer Vlamingen door de onlogische coronamaatregelen 
door de bomen het bos niet meer zien en vaak financieel de eindjes 
niet meer aan elkaar kunnen knopen, is men in de Wetstraat vooral 
met zichzelf bezig. 

De traditionele partijen hebben sinds de duidelijke keuze voor rechts 
die de Vlamingen op 26 mei 2019 gemaakt hebben, maar één 
ding gedaan: wegkijken. Wegkijken van de verkiezingsuitslag en 
misschien nog erger: wegkijken van de problemen waarmee de ge-
wone man en vrouw in de straat dagelijks geconfronteerd worden. 

UW STEM IN HET PARLEMENT

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Het Vlaams Belang is 
anders en moet anders blijven dan die partijen. Het Vlaams Belang 
luistert wél naar wat leeft bij de mensen. Het Vlaams Belang is de 
stem van de Vlaming in het parlement. Waar de andere partijen 
liever zwijgen of wegkijken, moet het Vlaams Belang de vinger op 
de wonde durven leggen en de zaken benoemen zoals ze zijn.” 

Wij en onze kiezers weten dan ook perfect waarvoor wij gaan. 
Een solidair en rechtvaardig Vlaanderen, waar Vlamingen de on-
dersteuning en kansen krijgen die ze verdienen om hun leven uit 
te bouwen. Een rechtvaardig Vlaanderen, waar Vlamingen zélf de 
vruchten van hun arbeid kunnen plukken, waar iedereen bijdraagt 
en waar de koopkracht van onze mensen verzekerd wordt. En mis-
schien wel vooral een Vlaams Vlaanderen, waar onze taal, onze 
cultuur, onze tradities en onze manier van leven beschermd worden.

DE ROEP OM VERANDERING 

“Vandaag zullen we hiervoor blijven strijden, gedwongen vanuit 
de oppositie, maar tegelijkertijd zetten we met de blik op de toe-
komst onze groei door. En met uw steun kunnen we er in 2024 voor 
zorgen dat niemand nog om een Vlaams Belang-regeringsdeelna-
me heen kan, waardoor de Vlaming eindelijk de verandering krijgt 
waar hij steeds massaler voor stemt”, aldus Tom van Grieken

Niet minder dan 42,7% 
van de OCMW-toelages 
komt terecht bij mensen met 
vreemde nationaliteit. Daarmee 
ontvangen ze proportioneel 
veel vaker toelages dan onze 
eigen mensen. “Onze eigen 
behoeftigen zijn het eerste 
slachtoffer van de massa-
immigratie”, aldus federaal 
parlementslid Ellen Samyn die 
de cijfers opvroeg. 

De federale overheid legt de 
OCMW’s diverse taken op en 
subsidieert hen daar ook voor. 
Het gaat om toelagen voor 
participatie en sociale activering, 
maar ook het verstrekken 
van huurwaarborgen, het 
mazoutfonds, het gas- en 
elektriciteitsfonds, recht op 
maatschappelijke integratie, 
en installatiepremies voor 
daklozen. 

IMPORT VAN ARMOEDE

Van het totale uitgekeerde 
bedrag werd in 2019 amper 
57,3% uitgekeerd aan mensen 

met de Belgische nationaliteit, 
genaturaliseerde ‘nieuwe 
Belgen’ inbegrepen! 42,7% 
van de toelages vloeien naar 
vreemdelingen. Dat blijkt uit 
het antwoord van minister van 
Maatschappelijke Oriëntatie 
Dennis Ducarme op een 
vraag van Vlaams Belang-
parlementslid Ellen Samyn. 

Alhoewel niet-Belgen ‘maar’ 
12% van de bevolking uitmaken, 
ontvangen ze dus meer dan 
40% van de OCMW-toelages. 
Een disproportioneel hoog 
aandeel dus. Het is nochtans 
niet zo dat er onder onze eigen 
mensen veel minder nood zou 
zijn aan sociale hulp. Voor 
Ellen Samyn is het duidelijk dat 
“de ongebreidelde immigratie 
en import van armoede ons 
handenvol geld kost en dat 
onze eigen behoeftigen daar 
het eerste slachtoffer van zijn”.  

WALLONIË

Uit het antwoord blijkt nog 
een andere scheeftrekking. 

Amper 39,5% van de subsidies 
werd toegekend aan Vlaamse 
OCMW’s, tegenover 34,8% 
aan Waalse en 25,7% aan 
Brussele OCMW’s. Nochtans 
telt Vlaanderen een pak meer 
inwoners dan de twee andere 
gewesten samen. Per inwoner 
ontvangen de Vlaamse 
OCMW’s dus aanzienlijk 
minder subsidies. De Vlaamse 
belastinginkomsten komen hier 
duidelijk in de eerste plaats 
niet ten goede aan onze 
eigen mensen, maar wel aan 
vreemdelingen en Franstaligen.

BINNENKORT OOK 
EU-BELASTINGEN?

EEN PARTIJ, 
ANDERS DAN 
DE ANDEREN

MEER DAN 40% OCMW-TOELAGES 
NAAR NIET-BELGEN

“MET UW STEUN KUNNEN WE ER IN 2024 
VOOR ZORGEN DAT NIEMAND NOG OM 

EEN VLAAMS BELANG-REGERINGSDEELNA-
ME HEEN KAN, WAARDOOR DE VLAMING 

EINDELIJK DE VERANDERING KRIJGT WAAR 
HIJ VOOR STEMT.”

Ellen Samyn
Kamerlid


