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Informeer uzelf over het 
Vlaams Belang via:

www.vlaamsbelang.org
facebook.com/vlbelang
twitter.com/vlbelang

Wie  
gebruikte de 
Skybox in 
de  
Ghelamco- 
Arena

blz. 2

De Vaart-
straat  
ontsierd...

blz. 3

Gentse  
liberalen 
worstelen 
met mobili-
teitsplan!

blz. 5

Museum voor 
Schone  
Kunsten Gent

blz. 7

Manifestatie 
tegen  
megamoskee

blz. 6

Syriëstrijders 
in NTG?

blz. 7

Verkiezingen in oktober
Op zondag 14 oktober vinden 
de gemeenteraads- en provin-
cieraadsverkiezingen plaats. 
Intussen konden we al deel-
nemen aan de eerste politieke 
debatten. Tijd dus voor een 
eerste stand van zaken.

Eén ding is alvast duidelijk: 
Groen is de onbetwistbare baas 
in het links kartel dat de libe-
ralen aan de leiband houdt in 
deze coalitie. De socialisten lij-
ken steeds meer gecharmeerd 
te zijn door de linkse stand-
punten die de CD&V aan-
houdt. Sp.a en Groen sluiten 
na de verkiezingen een coalitie 
met de CD&V zeker niet uit. 
Het feit dat deze partij open-
lijk stelt dat de CD&V voor 

moslims de logische keuze is, 
is daar zeker niet vreemd aan.

Bij de N-VA is Siegfried 
Bracke nog steeds nadrukke-
lijk aanwezig in het politiek 
discours van deze partij. De 
nieuwe lijsttrekker stuurt ook 
onduidelijke signalen uit. Zo 
bleek uit een debat dat de 
N-VA niet wil besturen met 
de socialisten, maar een coa-
litie met Groen niet uitsluit. 
Begrijpe wie kan …

Tenslotte zijn er de liberalen. 
Die zitten duidelijk met het 
mobiliteitsplan in hun maag. 
Meer informatie over dit on-
derwerp vindt u verder in dit 
blad.

Kort samengevat: het Vlaams 
Belang blijft voor de Gente-
naar de garantie dat er in Gent 
een partij aanwezig blijft die 
na de verkiezingen hetzelfde 
zal zeggen als voor de verkie-
zingen. Vlaams Belang blijft 
in de toekomst alle andere 
partijen erop wijzen dat de be-
loftes die zijn aangegaan voor 
de verkiezingen, ook daarna 
gehouden moeten worden. 

Dat is alvast onze belofte!

Johan Deckmyn

info@johandeckmyn.be 

facebook.com/johandeckmyn 
twitter.com/johandeckmyn 

www.johandeckmyn.be 

Kafkaiaanse toestanden door  
Gents aanmeldingssysteem 

Lees blz. 8
Reacties op onze  

artikels zijn welkom op  
info@vlaamsbelanggent.org
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Wie gebruikte de Skybox in 
de Ghelamco Arena?

De begrippen ‘transparantie’ 
en ‘participatie’ werden door 
de Gentse meerderheid sinds 
het begin van deze legislatuur 
vaak gebruikt. Deze links-li-
berale meerderheid was trots 
op haar participatieve en 
transparante beleid en pro-
beert dat, tegen beter weten 
in, nog steeds te zijn.

Ondertussen weten we echter 
maar al te goed wat de term 
‘transparantie’ inhoudt in 
Gent: een beleid waarbij je 
door het bos de bomen niet 
meer ziet.

De favoriete truc van deze 
meerderheid (eveneens suc-
cesvol toegepast tijdens het 
Optima-schandaal) is het be-
delven van de oppositie onder 
duizenden documenten. Dat 
bleek ook deze keer het geval 
op de persconferentie die het 
stadsbestuur hield n.a.v. de 
skybox-affaire.

Via de media mochten we 
vernemen dat een lang ver-
haal werd opgebouwd en dat 
duizenden bladzijden dossiers 
ter beschikking lagen van de 
verzamelde pers. “Ter be-
schikking” moet echter met 
een flinke korrel zout geno-
men worden. 

De persconferentie begon 
al om 09u00, maar de jour-
nalisten konden pas vanaf 
11u45 uur de documenten 
inkijken. Toen kwam de aap 
uit de mouw: men moest 
specifiek naar een bepaald 
dossier of document vragen. 
De beschikbare documenten 

mochten immers niet door-
bladerd worden. En als men 
dan toch naar bepaalde speci-
fieke documenten vroeg, ble-
ken die ‘vertrouwelijk’ te zijn 
en mochten ze niét worden 
ingekeken.

Wat voor een schertsverto-
ning was dat? Tot zover de 
geroemde ‘transparantie’ van 
dit stadsbestuur …

Het boek: “De illegale 
Ghelamco Arena”

Nochtans konden de journa-
listen zich aan een dergelijk 
toneelstuk verwachten. In het 
boek “De illegale Ghelamco 
Arena” staat op pagina 8 let-
terlijk het volgende te lezen: 
“De media werden systematisch 
overspoeld met informatie en 
kregen constructies voorgescho-
teld die door hun complexiteit 
de essentie verborgen hielden.”

In het boek “De illegale Ghe-
lamco Arena” werden diverse 
beschuldigingen en aantijgin-
gen geuit jegens het Gentse 
stadsbestuur. Het boek han-
delt – zoals iedereen intussen 
weet - over het mogelijk ille-
gaal bouwen van het voetbal-
stadion, de dubieuze contac-
ten tussen het stadsbestuur en 
privéfirma’s, de bezoekjes aan 
een skybox en cateringfactu-
ren ten laste van verschillende 
entiteiten van de stad Gent 
en van externe firma’s.

Tijdens de zittingen van de 
Optima-commissie werden 
we al deels met deze zaak ge-
confronteerd. Ook toen kre-

gen we een heel relaas over dit 
bijzonder complexe dossier.

Panama-papers

Vaak zien we dat een complex 
dossier zich ook leent tot het 
verbergen van bepaalde zaken. 
Net omdat die zaken mede 
door de complexiteit moei-
lijk op te sporen zijn. Je kan 
dit bijvoorbeeld vergelijken 
met internationale complexe 
offshore-constructies. Maar 
hier hebben we niet te ma-
ken met de “Panama-papers”, 
maar wel met de “Ghelam-
co-papers”…

Een ander argument waar mee 
geschermd wordt om te bewij-
zen dat er niets mis is met de 
opgebouwde constructies, is 
het feit dat de Europese Com-
missie een klacht hieromtrent 
zou verworpen hebben.

We hebben het hier dan over 
de klacht van Walter Van 
Steenbrugge bij de Europese 
Commissie omtrent de con-
currentievervalsing en de il-
legale overheidssteun bij het 
bouwen van de Ghelamco 
Arena.

Onlangs stond in ‘De Mor-
gen’ echter het volgende te 
lezen: “Dat de Commissie de 
klacht naast zich neerlegde, 
wil overigens niet zeggen dat er 
geen sprake is van onrechtmati-
ge staatssteun. Er werd immers 
nooit een onderzoek ten gronde 
gevoerd.”

Trouwens, staatssteun moet 
altijd aangegeven worden! 
Ook hier heerst opnieuw de 
nodige onduidelijkheid. De 
hamvraag is of het hier staats-
steun betreft of niet. En daar-
over bestaat er nog steeds geen 
duidelijkheid.

Skybox

Eén van de elementen die via 
het boek over de Ghelamco 
Arena breed in de pers werd 
uitgesmeerd, was het verhaal 
rond de zogenaamde ‘skybox’ 
van de stad Gent. Op het eer-
ste gezicht zou men verwach-

ten dat, als deze skybox door 
de stad beheerd werd, onmid-
dellijk transparantie kon gege-
ven worden over wie deze sky-
box onder welke voorwaarden 
gebruikte, wie dat al gedaan 
had en wie de factuur had be-
taald. Niets was minder waar...

Er is noch duidelijkheid, noch 
transparantie. Schepen Peeters 
houdt teambuilding-activitei-
ten in de skybox en inviteert 
er mensen in de privésfeer. 
Kan dit wel? Werden hierrond 
afspraken gemaakt? Deden 
andere schepenen hetzelfde? 
Niemand kon een passend 
antwoord geven.

Ook groene schepen Wat-
teeuw maakte blijkbaar graag 
gebruik van de skybox. Hij 
stelt dat hij er vaak was met 
de mensen met wie hij in-
tens samenwerkt rond mobi-
liteit: het Agentschap Wegen 
en Verkeer, het Departement 
Mobiliteit en Openbare Wer-
ken, De Lijn, de NMBS, het 
Havenbedrijf, de Verkeerspo-
litie, Fietsberaad, VOKA, het 
Vlaams Parlement... en het 
Mobiliteitsbedrijf zelf. Wie 
weet is het concept van het 
roemrijke en tevens beruchte 
mobiliteitsplan van schepen 
Watteeuw wel ontstaan in de 
skybox van de stad Gent …

Schepen Coddens maakte 
eveneens gebruik van de sky-
box. Ook daarover heerst de 
nodige onduidelijkheid. Wie 
betaalde de factuur? Eerst 
werd de hete aardappel door-
geschoven naar het AZ Jan 
Palfijn, maar het ziekenhuis 
ontkende dit prompt in een 
perscommuniqué. Verwarring 
alom dus.

Uiteraard mocht ook burge-
meester Termont niet ontbre-
ken in het rijtje van de gebrui-
kers van de skybox. Op de 
vraag wie de factuur betaald 
had en of dat alles niet wat 
overdreven was, antwoord-
de Termont doodleuk “dat 
ze dat geld anders wel in 
restaurants zouden opge-
daan hebben”. Dat we-
ten we dan ook alweer.

SoGent

Tenslotte komen we uit bij 
het stadsontwikkelingsbedrijf 
SoGent. Sogent beheert de 
skybox, maar wou ondanks 
aandringen van de pers geen 
duidelijkheid geven. Blijkbaar 
konden ook ambtenaren van 
SoGent de skybox gebruiken, 
maar SoGent bleef zwijgen.

In de gemeenteraad wer-
den intussen al tal van de-
batten gevoerd over de 
“ons-kent-ons-mentaliteit” in 
deze stad en de rol die SoGent 
hierin speelde. Het modder-
gevecht tussen twee directeurs 
van SoGent schetste alleszins 
geen fraai beeld van de wer-
king van deze organisatie. De 
directeurs werden intussen wel 
ontslagen. 

Is het dossier rond het beheer 
van de skybox misschien ook 
één van de “ons-kent-ons-dos-
siers” van Sogent? Wie zal het 
zeggen? Ondanks aandringen 
blijven er onduidelijkheden. 

Intussen werd onder druk van 
de oppositie een nieuw regle-
ment aangenomen voor het 
gebruik van de skybox in de 
Ghelamco-Arena. Maar wat 
hoe dan ook overeind blijft: de 
grenzen van wat kan en mag 
in Gent zijn (te) vaak vaag te 
noemen. De stad Gent blijft 
dus ondermaats presteren 
voor wat … de transparantie 
betreft.

Johan Deckmyn
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De ‘duinen’ in de 
Vaartstraat 

De bewoners van de lager 
gelegen verdiepingen van de 
appartementen in de Vaart-
straat kijken al jaren tegen 
een berg achtergelaten aarde 
aan. Vele jaren geleden wer-
den er werken in de buurt 
uitgevoerd. waarbij de aarde 
daar gewoon uitgestort werd 
tegen en rond enkele be-
staande bomen. Sindsdien is 
er niets meer aan deze situa-
tie veranderd.

Deze bewoners spraken de 
bevoegde diensten aan met 
de vraag wanneer die berg 
aarde nu eens eindelijk ver-
wijderd zou worden. Zij 
werden echter door ieder-
een van het kastje naar de 
muur gestuurd. De gecon-
tacteerde Gentse stadsdien-
sten antwoordden dat het 
verwijderen van de aarde 
niet tot hun bevoegdheid 
behoorde. De berg ligt er 
en blijft er liggen… 

In de gemeenteraad van 
maart vroeg raadslid Wis 
Versyp dan ook aan schepen 
Taeldeman wie dit probleem 
nu eindelijk eens zou aan-
pakken. 

Het antwoord van de schepen 

was een ode aan de prachtige 
natuurlijke vegetatie die op 
die berg aarde ontstaan was. 
Hij sprak lyrisch over de na-
tuurwaarde, over de mooie 
begroeiing (onkruid!), over 
de bramen die vogeltjes en 
kleine zoogdieren aantrek-
ken. Bovendien konden zijn 
diensten niet meer achterha-
len welke aannemer hiervoor 
verantwoordelijk was.

Of de bewoners dat ook op 
die manier ervaren, is na-
tuurlijk zeer de vraag. Of ze 
blij zijn met die natuurpracht 
voor hun neus, is voor de 
schepen blijkbaar van geen 
tel. Wis Versyp merkte fijn-
tjes op dat de schepen het 
voorstelt alsof de mensen 
daar in de duinen wonen, 
maar dat de realiteit helaas 
totaal anders is.

Belangrijkste conclusie: voor-
lopig gebeurt er dus niets. De 
mensen in de Vaartstraat mo-
gen nog jaren ‘genieten’ van 
het gratis uitzicht op zoveel 
wonderlijke en spontaan ont-
stane natuurpracht. Ook de 
goed onderhouden parking 
vlakbij maakt waarschijnlijk 
deel uit van diezelfde natuur-
waarde.

Koning Willem I 
krijgt (eindelijk) 

straatnaam in Gent
Rond de figuur van koning 
Willem I werden in Gent 
al diverse initiatieven geno-
men. Naast de actie rond 
het standbeeld van Willem 
I, was er onder meer ook een 
tentoonstelling in het STAM 
over Willem I. Terecht, want 
het belang van koning Wil-
lem voor de geschiedenis van 
Gent is en blijft erg groot.

Niet alleen stichtte hij 
200 jaar geleden de Gent-
se Universiteit, Willem I 
was ook sterk betrokken 
bij de ontwikkeling van de 
Gentse haven. Zo werd op 
zijn initiatief het Handels-
dok samen met het Kanaal 
Gent-Terneuzen gereali-
seerd.

In dat kader was er al ge-
ruime tijd sprake van dat in 
Gent een straat naar Willem 

I zou genoemd worden. Uit-
eindelijk viel de keuze op een 
stuk van de Baudelokaai in 
hartje Gent. Een keuze waar 
ook het Vlaams Belang zich 
in kon vinden.

Na ruim 200 jaar heeft dan 
eindelijk de plechtige inhul-
diging van de straat plaats ge-
vonden. Een ruime delegatie 
van het Vlaams Belang was 

getuige van de mooie lofre-
de van een bezielende Prof. 
Em. Dr. Evrard, één van de 
gangmakers van dit initiatief. 
Hij is ook de man die ervoor 
gezorgd heeft dat later dit jaar 
aan de Reep een standbeeld 
van Willem I zal opgericht en 
ingehuldigd worden.

Johan Deckmyn

Gentbrugse straten
De laatste jaren doen zich in 
de Voetbalstraat, de Tennis-
straat, de Van Laethemstraat 
en de Van Aelbroecklaan 
steeds opnieuw verzakkingen 
in het wegdek voor .

De herstellingen laten al-
tijd lang op zich wachten. 
Zo duurde het in de drukke 
Van Aelbroecklaan het niet 
minder dan 65 dagen tot de 
putten (in het midden van 
de rijbaan!) door Farys her-
steld werden. Nauwelijks een 
maand voordien diende het 
wegdek ook al hersteld te 
worden als gevolg van een lek 
in de waterleiding. 

In februari deden er zich op-
nieuw verzakkingen in het 

wegdek voor. Deze 
keer werd er blijkbaar 
een ‘spoedherstelling’ 
geregeld. Na 15 dagen 
was de klus al geklaard.

Raadslid Wis Versyp 
vroeg aan de schepen 
Watteeuw, bevoegd 
voor openbare werken, 
of het niet beter zou zijn 
om dit probleem eens gron-
dig aan te pakken in plaats 
van steeds opnieuw putten te 
vullen.

Het antwoord van de schepen 
was kort en bondig. De ver-
zakkingen zijn te wijten aan 
de slechte staat van de totaal 
versleten riolering. De sche-
pen benadrukte hierbij het 

belang van in-
vesteringen in 
het onderhoud 
van riolerin-
gen. Over een 
periode van 30 
jaar werd hier 
immers niets 
aan gedaan!

De Gentbrugse straten in 
kwestie staan ingepland voor 
een grondige aanpak. Alleen 
is nog niet geweten wanneer 
dit zal gebeuren.

Momenteel (maart 2018) is 
de Voetbalstraat opnieuw af-
gesloten wegens werken aan 
het wegdek.
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Gemeenteraadslid Gabi De 
Boever stelde in december vast 
dat het wegdek in de Pont-
straat (in de bocht net voor de 
Krommehamlaan) er zeer ge-

vaarlijk bij lag. Een vracht-
wagen die werken uitvoerde 

voor een nutsmaatschappij, 
had blijkbaar deze schade aan-
gericht. De smalle straat ligt 
tussen twee grachten zodat er 
geen mogelijkheid was om uit 
te wijken. In het donker en bij 
sneeuw- en regenbuien was 

het schier onmogelijk om 
dit probleem op te mer-
ken. Volgens raadslid De 
Boever zou het plaatsen 

van paaltjes met reflectoren 
een gepaste oplossing zijn. Zij 
vroeg dan ook aan schepen 
Watteeuw welke maatregelen 
genomen werden om aan deze 
gevaarlijke situatie het hoofd te 
bieden.

Schepen Watteeuw antwoord-
de dat de Dienst Wegen, 
Bruggen en Waterlopen eind 
december op deze plaats paal-
tjes geplaatst had die voorzien 
waren van linten. Daarnaast 
werd aan Farys gevraagd om de 
gracht zo spoedig als mogelijk 
te herstellen.

De stad Gent schonk 
Optima miljoenen
De nieuwste onthullingen 
rond de Optimazaak blij-
ven de Gentse politieke ge-
moederen beroeren. Ook de 
toenmalige bevoegde schepen 
Karin Temmerman deelt nu 
in de klappen. De schimmige 
deals rond de bouw van het 
voetbalstadion speelden zich 
immers af in een ons-kent-
ons-sfeer. Piqueur wou het 
verlieslatende voetbalstadion 
immers alleen maar finan-
cieren op voorwaarde dat de 
braakliggende terreinen aan 
de overkant van de straat vol-
gebouwd mochten worden 
met winkels en kantoren. Dit 
om de winst te verzekeren.

Het Ruimtelijk Uitvoerings-
plan voor de betreffende site 
voorzag een maximale bouw-
hoogte van slechts 20 meter. 
Er wordt druk gezet op het 
stadsbestuur via architect 
Bontinck. Plots wordt in 
2005 de bouwhoogte verdub-
beld naar 40 meter. Dit levert 
heel wat extra kantoorruimte 
op. De gronden worden op 
die manier voor miljoenen 
euro’s opgewaardeerd. 

Die gulle schenking was dus 
initieel bestemd voor het Op-
tima van Piqueur, maar be-
landde uiteindelijk bij Paul 
Gheysens en zijn firma Ghe-
lamco. Vandaag staan op die 
locatie de duurste kantoorto-
rens van Vlaanderen.

De naam van consultant die 
tussen 2002 en 2006 verant-
woordelijk was voor dit Blue 
Towers-project? David Ter-
mont, een naamgenoot en 
voormalige topmedewerker 
van Daniël Termont. David 
Termont werkte tot dan op 
het kabinet van de burge-
meester en hield zich daar 
vooral bezig met … het stadi-
ondossier. Tot hij plots over-
stapte naar het Optima van 
Jeroen Piqueur.

David Termont is op dat mo-
ment niet de enige Gentenaar 
in dienst van Optima. Ook 
Geert Versnick (Open VLD) 
stond op de loonlijst van de 
vastgoedpoot van Optima. En 
dan is er nog de voormalige  
sp.a-minister Luc Van den Bos-
sche. Hij wordt eerst aangesteld 
tot ‘onafhankelijke’ voorzitter 
van het Arteveldestadion. Later 
wordt hij door Piqueur bin-
nengehaald, eerst als bestuurs-
voorzitter van Optima, later als 
voltijds CEO.

De afscheidnemende bur-
gemeester Daniël Termont 
benadrukt intussen in de 
pers dat de wijziging van de 
bouwhoogte van 20 naar 40 
meter er kwam “zonder poli-
tieke tussenkomst van welke 
aard ook”. Dit verhaal wordt 
ongetwijfeld vervolgd in de 
eerstvolgende gemeenteraad.

Johan Deckmyn

Uitsluitingspolitiek in 
Gentse gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van 
december 2017 lag een mo-
tie over Tramlijn 4 voor ter 
stemming. Deze motie werd 
ingediend door alle partijen 
behalve het Vlaams Belang 
dat niet betrokken werd bij 
dit initiatief. Om de hypo-
criete uitsluitingspolitiek van 
de Gentse partijen aan te kla-
gen, diende Gents Vlaams 
Belangfractieleider Johan 
Deckmyn een amendement 
op deze motie in. Daarbij 
stelde hij voor om de naam 
van Vlaams Belangraadslid 
Wis Versyp toe te voegen aan 
de motie.

Burgemeester Termont riep 
de meerderheid op om tegen 
te stemmen. De N-VA’ers 
moesten snel beraden over 
de houding die zij zouden 
innemen. De uitslag was ver-
rassend: de Open VLD speel-
de het spelletje van Termont 
niet mee en onthield zich als 

meerderheidspartij. Ook de 
CD&V onthield zich en de 
N-VA kon niet anders dan 
raadslid Wis Versyp te steu-
nen.

Hieronder vind je mijn korte 
en sarcastische tussenkomst 
tijdens de bewuste gemeen-
teraad:

Amendement afschaffing 
Tram 4 tot Moscou
Door een plotse, eenzijdig be-
slissing van De Lijn wordt de 
wijk Moscou in Ledeberg van-
af 21 november inderdaad niet 
langer bediend door Tramlijn 
4.

Ook Vlaams Belang reageer-
de hier verontwaardigd op. 
Collega Wis Versyp stelde hier-
omtrent tijdens de commissie 
Openbare werken van decem-
ber een mondelinge vraag.

Collega Versyp sloot zich volle-
dig aan bij de vraag van de Rei-
zigersbond om daar geen eind-
station van te maken, maar de 
tram, tot aan het einde van de 
werken, te laten doorrijden tot 
aan de Braemkasteelstraat. Op 
dit traject werden 2 haltes af-
geschaft, tot ongenoegen van de 
vele omwonenden. Tramlijn 4 
kan dit hiaat nu probleemloos 
invullen, nu ook de pendelbus 
stopgezet wordt! 

Alle partijen in deze gemeen-
teraad bleken op dezelfde lijn 
te zitten. Groot was dan ook 
mijn verbazing om te zien dat 
de voorliggende motie onderte-
kend werd door Sara Matthieu 
(Groen), Greet Riebels (sp.a), 
Veli Yüksel (CD&V), Gert Ro-
bert (N-VA) en Sami Souguir 
(Open VLD).

Wellicht is dit een vergetelheid, 
maar men vergat de naam van 
collega Versyp te vermelden op 
de voorliggende motie.

Vandaar dat ik een amende-
ment op deze motie ter stem-
ming wil voorleggen dat on-
der het puntje “raadsleden” de 
naam “Wis Versyp” toevoegt. 
Op deze manier wordt dit on-
gelukkig misverstand rechtge-
zet.

Johan Deckmyn
Fractieleider Vlaams Belang

Gevaarlijke Pontstraat (Drongen)
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De Open VLD worstelt 
met het mobiliteitsplan
De Gentse liberalen worste-
len al een hele tijd met het 
mobiliteitsplan. Ze krijgen 
het maar niet uitgelegd aan 
hun achterban dat de Open 
VLD geen concessies kan af-
dwingen bij het links kartel.

Parkeertarieven

En ja, de liberalen antwoor-
den steevast dat ze de par-
keertarieven omlaag hebben 
gekregen. Tja, dat is niet zo 
moeilijk, zo kunnen we het 
ook. Eerst de prijzen stevig 
omhoog stuwen en ze daarna 
iets laat zakken en dit ver-
volgens als een overwinning 
claimen. 

Knips moeten weg

Een ander heikel punt in het 
mobiliteitsplan zijn de knips 
die het stadsbestuur her en 
der in Gent hebben inge-
voerd. Ze zorgen voor onbe-
reikbare stadsdelen, waarbij 
sommige wijken zelfs in een 
sociaal isolement vervallen.

De twee knips die het meest 
gecontesteerd worden, zijn 

de knips aan de Phoenixbrug 
en aan het Rabot. Tijdens de 
politieke debatten naar aan-
leiding van de verkiezingen 
stellen de liberalen voluit dat 
ook zij deze knips ter discus-
sie stellen. 

Toen ik tijdens de evaluatie 
van het mobiliteitsplan in 
het stadhuis schepen Wat-
teeuw hierover aansprak, 
stelde deze doodleuk dat de 
liberalen deze knips intern 
nog nooit ter discussie heb-
ben gesteld. Ja, wie gelooft 
deze mensen dan nog?

Liberalen wegen niet op 
het beleid

De enige conclusie die kan 
getrokken worden is dan ook 
de volgende. De liberalen 
wegen duidelijk niet op het 
mobiliteitsbeleid. Het links 
kartel dat samen met hen in 
de coalitie zit, heeft steeds 
minder moeite om aan te ge-
ven wie de baas is. Je zal van-
daag maar een liberaal wezen 
in Gent …

Johan Deckmyn

Nu de provincie Oost-Vlaan-
deren de plannen inzake de ver-
bouwingen van de Leopoldska-
zerne bekend heeft gemaakt, 
stelt zich een ernstig probleem 
met betrekking tot het parke-
ren van personenwagens in en 
rond de betrokken site.

Het provinciebestuur voorziet 
270 ondergrondse parkeer-
plaatsen voor 590 personeelsle-
den. Daarnaast nog 125 plaat-
sen voor de 9 kleine woningen 
en de 80 appartementen. Bo-
vendien worden nog een hotel, 
een café-restaurant en een crè-
che gepland.

De provincie kreeg geen groen 
licht van de groene ideoloog, 
schepen Watteeuw, om een 
derde verdieping te bouwen in 
de ondergrondse parkeergara-
ge.

Deze ruimere parkeergarage 
zou nochtans een meerwaarde 
betekend hebben bij manifes-
taties in het MSK, het SMAK, 
het Kuipke, het ICC en de 
Floraliën.

Dit negatief besluit is opnieuw 
een gemiste kans voor de stad 

Gent, hen nochtans gratis 
(!) aangeboden door de pro-
vincie Oost-Vlaanderen. Een 
bijkomende verdieping in de 
parkeergarage zou immers de 
parkeerdruk in en om de Leo-
poldskazerne wis en zeker ver-
lichten.

Christian Bauwens

Geen 3de verdieping in de onder- 
grondse parking Leopoldskazerne

Respect voor onze senioren
Een maximumfactuur in 
onze rusthuizen, een afschaf-
fing van de erfbelasting en 
een minimumpensioen van 
1.500 euro. Het zijn maar en-
kele van de voorstellen die op 
het druk bijgewoonde senio-
rencongres van het Vlaams 
Belang werden goedgekeurd.

De triomfalistische vreugde-
kreten over de ‘boomende’ eco-
nomie staan in schril contrast 
met het welvaartspeil van onze 
65-plussers, een steeds groter 
wordende bevolkingsgroep die 
intussen meer dan 1 op 5 Vla-
mingen behelst. Diegenen die 
de bouwstenen hebben gele-
verd voor ons welvaartsmo-
del worden vandaag bedankt 
met een inkomen dat flirt 
met de armoededrempel. 

Alarmbel

Ook op het vlak van zorg, 
eenzaamheidsbestrijding en 

veiligheid schieten zowel de 
Vlaamse als de federale rege-
ring schromelijk te kort. Het 
Vlaams Belang weigert zich 
echter neer te leggen bij het 
heersende fatalisme ter zake. 
Mits moedige keuzes kunnen 
we onze senioren wel degelijk 
het nodige welzijn bieden. Op 
het seniorencongres trok het 
Vlaams Belang aan de alarmbel 
en legden we haalbare voorstel-
len op tafel. 

Ortwin Depoortere
Vlaams Parlementslid

We belichten een aantal van 
onze voorstellen

Minimumpensioen & een-
gemaakt pensioenstelsel

Wie hier jaren gewoond heeft, 
moet zorgeloos van zijn oude 
dag kunnen genieten. Er moet 
werk gemaakt worden van een 
ééngemaakt pensioenstelsel, 
waarbij niet alleen het aantal 
gewerkte jaren, maar ook het 
aantal jaren dat men hier ge-
woond heeft de basis vormt 
van de berekening van het uit-
eindelijke pensioen. Dat pen-
sioen moet minimum 1.500€ 
bedragen.

Betaalbare en kwalitatie-
ve rusthuizen: maximum-
factuur!

De steeds duurder wordende 
rusthuisfacturen leggen een 
onaanvaardbare druk op de 

bewoners, die vaak hun laatste 
spaarcenten moeten aanspre-
ken, en op hun kinderen die 
via de onderhoudsplicht vaak 
een deel van de rusthuisfac-
tuur moeten ophoesten. Dat 
kan niet. De belastingdruk 
in ons land is torenhoog, dus 
mogen wij veronderstellen dat 
hiermee de rusthuizen op een 
voldoende wijze kunnen wor-
den gefinancierd? Een maxi-
mumfactuur dringt zich dus 
op. Dit wil zeggen dat de over-
heid, naargelang inkomen en 
eigendomssituatie, het verschil 
tussen rusthuisfactuur en pen-
sioen bijpast.

Pepperspray

Busjes pepperspray zijn een 
prima middel voor burgers die 
zich willen verdedigen tegen 
inbrekers. In eigen huis over-
vallen worden is een trauma-
tiserende gebeurtenis en dus 

moet de mogelijkheid bestaan 
om zich met een relatief on-
schadelijk middel te kunnen 
verdedigen. Ook ouderen die 
het slachtoffer worden van 
straatcriminaliteit, zouden 
zich met behulp van zo’n busje 
kunnen verdedigen. 

Afschaffing erfbelasting

De erfbelasting is niet alleen 
een emotioneel beladen hef-
fing, maar vooral ook een over-
bodige. Mensen horen immers 
geen twee keer belastingen te 
betalen op hetzelfde vermogen. 
Op alle roerende of onroeren-
de goederen die worden door-
geschonken van ouder naar 
kind, werden al eens belastin-
gen betaald. De erfenisrechten 
moeten dan ook volledig afge-
schaft worden. België kent al 
een zeer hoge belastingdruk. 
Een belasting op verdriet kun-
nen we dus missen als kiespijn.
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Gents actieplan tegen radicalisering
Het Gentse stadsbestuur sloot 
dit jaar opnieuw een subsidie-
overeenkomst in het kader 
van het actieplan “Radicali-
sering in de kering”. Wat het 
Vlaams Belang betreft, kan er 
niet genoeg ingezet worden 
tegen radicalisering.

Toch dient hier het nodige 
voorbehoud gemaakt te wor-
den. Wie houdt zich met deze 
opdracht bezig en hoe wordt 
de werking geëvalueerd? 

Averroes

Laat ons starten met de or-
ganisatie die zich met de op-
dracht bezighoudt. Dit is de 
vzw Averroes. Deze vzw moet 
concreet aan de slag gaan met 
informatie, aangeleverd door 
het team “Radicalisering in 
de kering”. Averroes zorgt 
dan voor de psycho-sociale 
ondersteuning en contextbe-
geleiding van cases.

Zelf zegt Averroes dat het 
Moslim Advies Punt (MAP) 
de maatschappelijke wer-
kingsnaam is voor AVER-
ROES vzw. Op hun webstek 
lezen we: “AVERROES vzw 
is een organisatie die naast de 
theologische invalshoek, de Is-
lam ook belicht vanuit een filo-
sofische klemtoon”.

Kort samengevat: het stads-

bestuur voert haar beleid dus 
uit via verenigingen met een 
theologische islamitische in-
valshoek. Waar nodig, wordt 
er trouwens expliciet gebruik 
gemaakt van imams en theo-
logen.

Het gemakkelijke tegenar-
gument is natuurlijk dat ra-
dicalisering een religieuze 
zaak is, maar Vlaams Belang 
vindt dat je dit moet bestrij-
den met mensen die op de 
hoogte zijn van de islam. Niet 
met een vereniging die vanuit 
een theologische invalshoek 
werkt. 

Dat is een wereld van verschil. 
Averroes krijgt trouwens sub-
sidies uit verschillende hoe-
ken. Zo ontvangt Averroes 
bijvoorbeeld ook subsidies 
om een anti-drugsbeleid te 
voeren, acties te ondernemen 
tegen intra-familiair geweld 
enzovoort. En dat doet Aver-
roes ook. Uiteraard vanuit 
een theologische invalshoek.
De hamvraag is dan ook of 
een overheid subsidies kan 
geven aan een vereniging die 
vanuit een theologische in-
valshoek opereert. Deze ver-
eniging voert immers ook een 
politiek/theologische strijd. 
Zo werd er in 2013 in Gent 
gedebatteerd over het hoofd-
doekenverbod voor het Gent-
se stadspersoneel. En wat zien 

we? De vzw Averroes duikt 
op in een lijst van organisa-
ties die een oproep lanceren 
om aanwezig te zijn op de ge-
meenteraad waar het hoofd-
doekenverbod aan bod komt. 
Zoals iedereen weet, werd het 
verbod (jammer genoeg) weg-
gestemd. Daarna verscheen 
hieromtrent een overwin-
nings-opiniestuk dat mede 
ondertekend werd door de 
vzw Averroes. Deze vzw, die 
vandaag dus opnieuw door 
de stad zal worden gesubsi-
dieerd, is heel erg expliciet in 
haar stellingname. Averroes is 
tegen het verbod op het dra-
gen van de hoofddoek voor 
overheidspersoneel. Logisch 
natuurlijk, het handelen van 
Averroes wordt ingegeven 
vanuit een theologische in-
valshoek. 

En net deze vzw krijgt subsi-
dies voor het bestrijden van 
radicalisering. Dit is toch wel 
heel cynisch: een vzw die de 
godsdienstige neutraliteit van 
de Gentse ambtenaren ter 
discussie stelt, krijgt subsidies 
om radicalisering te bestrij-
den. Moest dit niet zo on-
waarschijnlijk kafkaiaans zijn, 
je zou erom kunnen lachen.

Evaluatie

Zoals eerder gesteld, zorgt 
de vzw Averroes voor de psy-

cho-sociale ondersteuning en 
contextbegeleiding van cases. 
Door de inzet van vrijwilligers 
die beroepshalve tewerkge-
steld zijn in socio-preventieve 
sectoren is er – dixit Averroes 
– voldoende expertise aanwe-
zig om de gevraagde trajecten 
in deze overeenkomst uit te 
voeren.

Is dit zo? Vlaams Belang had 
daar zo zijn twijfels over. 
Dus ging fractieleider Johan 
Deckmyn de evaluatie eens 
bekijken. De evaluatie bleek 
een erg pover document te 
zijn, niet groter dan een half 
A4-tje. Daarin werd onder 
meer gesteld dat de voorwaar-
den uit de vorige convenant 
correct werden nageleefd. 

Men zou dan verwachten dat 
deze voorwaarden worden 
opgesomd en de daaraan ge-
relateerde activiteiten zouden 
worden genoemd. Maar neen 
hoor, alles werd gewoon cor-
rect nageleefd. We moeten 
hen maar op hun woord ge-
loven. 

Er worden algemene argu-
menten aangereikt zoals “ca-
sussen te bereiken die reguliere 
partners niet kunnen bereiken” 
of dat men “ter aanvulling 
werkt op informatie van regu-
liere partners”. Meer info valt 
er niet te rapen. Zo kunnen 

we het ook. Deze evaluatie 
was geen evaluatie. Het was 
een kattenbelletje met goed-
kope excuusjes om subsidies 
binnen te rijven.

Het ultieme argument om 
deze vzw te steunen was: 
“Averroes vzw is een geschikte 
partner op het vlak van theolo-
gische advisering en begeleiding 
in radicaliseringsdossiers. (…) 
Averroes vzw is een betrouw-
bare partner om mee samen te 
werken rond dit theologische 
aspect”.

Opnieuw wordt niet gezegd 
waarom dit zo is. Misschien 
omdat ze een tegenstander 
zijn van het verbod op het 
dragen van een hoofddoek als 
Gents ambtenaar? Wie zal het 
zeggen?

Vlaams Belang protesteerde 
in de gemeenteraad krachtig 
tegen deze overeenkomst. Wij 
kunnen niet leven met het 
dossier zoals dit werd voorge-
legd. Vlaams Belang is voor-
stander van het bestrijden van 
islamitische radicalisering, 
maar niet door het subsidi-
eren van theologische vzw’s. 
Onze fractie stemde bijgevolg 
tegen het subsidievoorstel. 
Logisch toch?

Johan Deckmyn

Voorpost betoogt tegen  
Megamoskee in Gent
Op zaterdag 10 maart betoogde ac-
tiegroep Voorpost in Gent tegen de 
komst van de Turkse megamoskee in 
de Gentse Rabotwijk. De komst van 
de ‘grootste moskee van Vlaanderen’ is 
al lang een punt van discussie in Gent. 
Ook Vlaams Belang hield al eerder 
een protestactie tegen de zogenaamde 
‘Groene Moskee’ aan het Rabot.

Opvallend was dat Voorpost al in fe-
bruari wou betogen tegen de moskee. 
Burgemeester Termont wou deze beto-
ging echter verbieden. Hij werd echter 
teruggefloten door de ‘Raad van State’ 
en Voorpost mocht alsnog demonstre-
ren op 10 maart.

Ruim 300 manifestanten kwamen 
mee betogen aan het Sint-Baafsplein. 
Onder leiding van Voorpost-voorzit-
ter Bart Vanpachtenbeke en actieleider 
Nick Van Mieghem trokken de ac-
tievoerders door de Gentse binnen-
stad. Bij een vorige demonstratie in 
Gent zorgden Turkse heethoofden 
voor de nodige rellen. Dit keer wa-
ren ze in geen velden of wegen te 
bekennen. De betoging verliep dan 
ook zonder problemen. 

Vlaams Belang steunde deze actie 
en was uiteraard van de partij met 
o.a. verschillende mandatarissen.

Johan Deckmyn
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Museum voor Schone Kunsten Gent
Igor Toporovski, een verzame-
laar van Russische avant-gar-
dekunst, wil graag zijn kunst-
werken exposeren. Hij zoekt 
contact met directeur Phillip 
Van den Bossche (MUzee). 
Deze ontvangt een lijst van 
de kunstenaars en besluit “too 
good to be true”. Hij haakt af. 
Toporovski zoekt vervolgens 
contact met het Museum voor 
Schone Kunsten (MSK Gent).

Op 20 oktober 2017 opent de 
MSK-expo met de werken uit 
de Toporovski-collectie. Op 
15 januari 2018 twijfelen tien 
internationale experts in ‘De 
Standaard’ over de authentici-
teit van de 26 werken. Vlaams 
minister van Cultuur Sven 
Gatz vraagt in een mail aan 
directeur Catherine de Zegher 
of ze de gebruikelijke richtlij-
nen heeft gevolgd om de au-
thenticiteit van de werken te 
verzekeren. Zij antwoordt dat 
ze correct heeft gehandeld en 
bespreekt de zaak met enkele 
medewerkers van Gatz. Op 
een conferencecall met Gents 
cultuurschepen Annelies 
Storms (sp.a) en de minister 
besluiten ze dat een commissie 

de werken zal onderzoeken.

Op 20 januari wordt de bruik-
leenovereenkomst met Topor-
ovski verbroken. De werken 
worden van de muur gehaald. 
De stad Gent ontvangt een 
brief van de advocaat van To-
porovski waarin die eist dat 
Gatz beargumenteert dat de 
werken vals zouden kunnen 
zijn, vooraleer met de com-
missie van start te gaan. Gatz 
ontvangt een brief van de ad-
vocaat van De Zegher, waarin 
ze voorzitter Thomas Leysen, 
die in de raad van bestuur van 
De Standaard-eigenaar Me-
diahuis zetelt, wraakt.

Op de eerste commissieverga-
dering is er tegen de afspraak 
in een afgevaardigde van de 
stad Gent aanwezig. Leysen 
besluit dat er te weinig good-
will en te veel argwaan bestaat. 
Gatz sluit zich daarbij aan en 
trekt de stekker uit de com-
missie.

Op 1 maart komt de raad van 
bestuur van het MSK samen. 
Voorzitter en Gents cultuur-
schepen Annelies Storms 

stuurt een persbericht uit: de 
crisiscommunicatie wordt ver-
sterkt en andere musea kun-
nen lessen trekken uit de ge-
maakte fout.

Op 5 maart verdedigt De 
Zegher zich op de Gentse 
cultuurcommissie. Ze stelt 
dat twee buitenlandse experts 
werden geraadpleegd om de 
authenticiteit te verzekeren. 
De twee experts in kwestie 
ontkennen dat ze zijn bena-
derd. Storms beveelt een exter-
ne audit naar de werking van 
het museum, nadat ze in ‘De 
Standaard’ een open brief leest 
waarin 16 museumdirecteuren 
de imagoschade voor de sector 
hekelen. De raad van bestuur 
van het MSK had nochtans 
eerder zo’n intern onderzoek 
nog afgewezen. 

Op 7 maart over-
handigt de advoca-
te van De Zegher 
een brief waarin 
gesteld wordt dat 
de gevraagde do-
cumenten die dag 
overgemaakt zijn 
aan schepen Storms 

(sp.a). Verder krijgt niemand 
inzage omdat er te veel lekken 
naar de pers zijn en De Zegher 
zich geviseerd voelt.

De leden van het Gentse sche-
pencollege stellen vast dat 
De Zegher als ambtenaar van 
de stad met haar werkgever 
communiceert via een advo-
caat. De stad kan zich op die 
manier niet verdedigen tegen 
de aantijgingen die ‘De Stan-
daard’ die ochtend gepubli-
ceerd heeft. Het college beslist 
dat De Zegher minstens tijde-
lijk een stap opzij moet zetten 
als directeur. Toch is het geen 
ontslag. Zij is statutair be-
noemd en blijft ambtenaar bij 
de stad. 

Adeline Blancqaert

Commentaar in een krant van 
een anoniem lid van het Gent-
se college

“Er zijn twee manieren om 
om te gaan met je ambtena-
ren. Ofwel ben jij de baas, 
ofwel bepalen zij en volg jij. 
Het is duidelijk welke optie 
Annelies gelicht heeft”, luidt 
het binnen het college. Ze-
ker vanaf het moment dat de 
zaak begon te ontsporen, had 
Storms doortastender moeten 
optreden, is de overtuiging. 
“Wanneer er miserie dreigt, 
neem je als overheid onmid-
dellijk de touwtjes in handen 
en eis je volledige transparan-
tie. Dat is niet gebeurd.”

Mogelijke gevolgen van deze 
affaire voor het MSK

Na de affaire rond de mogelijk 
vervalste Russische kunstwer-
ken wordt gevreesd dat het 
MSK zijn licentie als muse-
um zal verliezen. De beslis-
sing wordt genomen door het 
departement Cultuur van de 
Vlaamse regering. “We heb-
ben een aanvraag ingediend 
als Vlaamse erfgoedinstelling, 
zoals elk museum. We wach-
ten het advies af”, klinkt het 
in Gent. 

Wat met de directeur van het 
MSK?

Ze moet tijdelijk (?) een stap 
opzij zetten als directeur van 
het MSK. Welke functie werd 
haar intussen aangeboden als 
statutair ambtenaar van de 
stad Gent? Geen idee.

Ernst & Young doet een audit 
bij het MSK – KOSTPRIJS 
45.000 EURO

Ernst & Young krijgt de audit 
in het Museum voor Schone 
Kunsten (MSK) toegewezen. 
Het bedrijf zal onderzoeken in 
welke mate het Gentse muse-
um ‘de geijkte regels inzake in-
komende bruiklenen gevolgd 
heeft’. Het onderzoek begint al 
volgende week, dat is vroeger 
dan verwacht. Er wordt ook 
nagegaan of het MSK handel-
de conform de internationale 
referentiepraktijken in andere 
musea. Die musea worden vrij 
gekozen door Ernst & Young. 
Tegen eind mei wordt een de-
finitief rapport verwacht. De 
audit kost afgerond 45.000 
euro. 

Vlaams Belang wil geen  
Syriëstrijders in NTG
Vlaams Belang was verbijs-
terd toen ze hoorde dat het 
NTGent op zoek was naar 
teruggekeerde Syriëstrijders 
voor een theatervoorstelling 
over het Lam Gods in Gent. 
De regisseur, Milo Rau, vindt 
dat deze strijders een moder-
ne versie zijn van de kruis-
vaarders. Als je weet dat kruis-
vaarders in onze Westerse 
maatschappij vaak als positief 
worden voorgesteld (bijvoor-
beeld in de film “Kingdom of 
Heaven” of sommige Indiana 
Jones-films) wordt een der-
gelijke casting wel bijzonder 
wrang.

Het NTGent was via zoeker-
tjes in de krant op zoek naar 
‘overtuigde gelovigen’ en 
wou hen letterlijk een podi-
um geven om hun visie op de 
wereld te gaan propageren. 
Is het dan de bedoeling om 

Jihad-strijders met Kalasjnik-
ovs op het podium te krijgen? 
Men wou hier ex-syriëstrij-
ders rekruteren via adverten-
ties met vragen zoals ‘U vecht 
voor uw overtuigingen?’ of ‘U 
hebt gevochten voor IS?’. Met 
de islamitische aanslagen in 
Zaventem en Maalbeek in 
het achterhoofd was dit ini-
tiatief er vér over. 

Artistieke vrijheid inroepen 
om dit initiatief te verdedigen 
is trouwens erg zwak. Wat is 
het volgende? Gaat men ar-
tistieke vrijheid inroepen om 
pedofielen op het podium 
van NTGent hun situatie te 

laten relativeren?

Vlaams Belangfractieleider 
Johan Deckmyn interpelleer-
de dan ook het stadsbestuur 
met betrekking tot deze fei-
ten. Hij riep schepen van 
Cultuur Storms (sp.a) op om 
samen te zitten met NTGent 
en hen te overtuigen om dit 
initiatief in te trekken.

Ondertussen kwamen er al 
excuses van het NTG, maar 
Vlaams Belang begrijpt echt 
niet dat men een dergelijk 
initiatief heeft genomen. 
Dit was immers een kaakslag 
voor alle slachtoffers van de 
islamterreur in ons land.

Ook provincieraadslid Olaf 
Evrard ondervroeg gedepu-
teerde Dauwe over dit onder-
werp. Hij stelde dat het hier 
specifiek ging om een rel, een 

platte publiciteitsstunt. Het 
kon immers niet dat we een 
podium zouden geven aan 
criminele figuren die onze 
Westerse waarden bestrijden. 
Het ging hier over meer dan 
een smakeloze vraagstelling 
over ‘radicale’ geloofsbele-
ving. We kunnen hier niet 
gewagen van de zogenaam-
de artistieke vrijheid. Vraag 
is dan wel of het hier ging 
om een ‘stunt’ dan wel om 
een serieus idee. In het laat-
ste geval mag de cultuursec-
tor zichzelf ook eens kritisch 
gaan bekijken. De gedepu-
teerde antwoordde dat de 
regisseur een twijfelachtig vi-
sitekaartje had afgegeven en 
dat de leiding van het NT-
Gent inmiddels haar excuses 
had aangeboden. Ook bleek 
dat geen enkele teruggekeer-
de Syriëstrijder ingegaan was 
op het aanbod … 



Een greep uit de  
immigratiefactuur 
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4 op 5 uitwijzings- 
bevelen onuitgevoerd
De kans dat een illegaal of een uitgeprocedeerde asielzoeker 
een uitwijzingsbevel straffeloos kan negeren is in dit land 
vier keer groter dan dat hij ook effectief wordt uitgewezen. 
Dat blijkt alvast uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid 
Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris Francken. 

Nadat begin maart was geble-
ken dat de repatriëringscijfers 
onder Francken lager liggen 
dan onder Di Rupo, blijkt het 
uitwijzingsbeleid in zijn tota-
liteit te slabakken. Zo werden 
er van de 45.601 uitwijzings-
bevelen die in 2017 werden 
uitgeschreven amper 8.536 
uitgevoerd. Minder dan 1 op 
5 dus. 
 
Bijzonder veelzeggend is dat 
het in 19.551 gevallen ging 
om illegalen die eerder reeds 
een dergelijk bevel hadden 
gekregen - en dat vervolgens 
feestelijk aan hun laars lapten. 
“Sinds het aantreden van Fran-
cken is er amper 20 procent 
kans dat een uitwijzingsbevel 
ook effectief wordt uitgevoerd. 
Die eenvoudige kansberekening 
is diep doorgedrongen in het il-
legalencircuit”, reageerde Bar-
bara Pas in de pers. 

 
“VORM ASIELCENTRA 
OM TOT TERUGKEER-

CENTRA” 

Het kalf ligt natuurlijk ge-
bonden bij de structurele on-
dercapaciteit in de gesloten 
terugkeercentra. Er wordt 
weliswaar steevast aange-
kondigd dat de capaciteit zal 
worden opgevoerd, maar feit 

is dat slechts een fractie daar-
van binnen deze legislatuur 
zal worden gerealiseerd. Een 
snelle oplossing kan volgens 
Pas nochtans worden gevon-
den door een aantal van de 
huidige asielcentra - met zo’n 
5.500 leegstaande plaatsen 
- te sluiten en het geld dat 
daardoor vrijkomt versneld 
te investeren in nieuwe te-
rugkeercentra. “Nu de asiel-
cijfers weer aan het stijgen zijn 
is het primordiaal dat we een 
duidelijk signaal geven dat wie 
hier illegaal voet aan wal zet, 
linea recta wordt gerepatri-
eerd”, aldus Pas in Het Laatste 
Nieuws. 

Kortom: van een trendbreuk 
in het asielbeleid is ook on-
der deze regering allesbehalve 
sprake. Zolang de kans dat 
men een uitwijzingsbevel kan 
negeren groter is dan de kans 
op effectieve repatriëring, zal 
zich het bericht verspreiden 
dat België het beloofde land 
is. Het spreekt voor zich dat 
bij ongewijzigd beleid het le-
ger illegalen - vandaag goed 
voor 200.000 mensen - in 
onze steden nog verder zal 
aangroeien, en de N-VA van-
daag organiseert wat ze gis-
teren bestreed: een volgende 
collectieve regularisatieronde.

Onderwijs: kafkaiaanse toestanden door  
Gents aanmeldingssysteem  

Vlaams Belang enige partij die 
opkomt voor vrije schoolkeuze

De meerderheidspartijen in het 
Vlaams Parlement werken aan 
nieuwe wetgeving met betrek-
king tot de inschrijvingen in 
het onderwijs. Te vrezen valt 
dat daarmee de vrijheid van 
schoolkeuze nóg meer zal wor-
den ingeperkt. CD&V, N-VA 
en Open VLD willen het aan-
meldingssysteem dat nu al be-
staat in Antwerpen, Brussel en 
Gent immers uitbreiden naar 
heel Vlaanderen. Ze worden 
daarin gesteund door Groen en 
sp.a. Kampeertoestanden wor-
den hiermee weliswaar verme-
den, maar het zorgt er wel voor 
dat ouders nog minder vat krij-
gen op de school waarin ze hun 
kinderen inschrijven. 

Computerprogramma 
beslist nu

Met een aanmeldingssysteem 
is het immers zo dat een com-
putersysteem op basis van be-
paalde criteria beslist in welke 
school ouders hun kind kun-
nen inschrijven. Dat kan bij-
voorbeeld zijn: de afstand van 
de woning tot de school, of 
loting. Maar er worden ook 
criteria gehanteerd die een zo-

genaamde ‘sociale mix’ willen 
realiseren. Dat wil zeggen dat 
in scholen met (relatief gezien) 
veel Vlaamse kinderen alloch-
tone kinderen voor een be-
paald aantal plaatsen voorrang 
krijgen. In Gent maakten we 
het mee dat een tweeling werd 
opgesplitst tussen verschillen-
de scholen, dat een jongen die 
slaagde voor toelatingsproe-
ven voor sportopleiding, zich 
uiteindelijk moest inschrijven 
in een andere school die geen 
sportopleiding voorziet en dat 
een jongere die een kunsten-
opleiding wilde volgen, zich 
uiteindelijk moest inschrijven 
in een school zonder kunston-
derwijs. Willen we dít systeem 
werkelijk uitbreiden naar heel 
Vlaanderen?

Onderzoek de  
onderwijskwaliteit!

Wanneer men via geforceerde 
maatregelen en geknoei aan 
de voorrangsregeling de socia-
le mix wil realiseren, zal dat er 
de facto steeds op neerkomen 
dat de vrije schoolkeuze van 
sommige leerlingen wordt aan-
getast. Vlaams Belang-voor-
zitter Tom Van Grieken: “In 
plaats van de vrije schoolkeuze 
te beknotten, zou men beter de 
oorzaken aanpakken waarom 
zoveel Vlaamse ouders een wed-
ren organiseren op bepaalde 
scholen. Waar alleen het Vlaams 
Belang over durft spreken, is het 
feit dat het onderwijsniveau in 
veel scholen door een te grote in-
stroom aan slecht geïntegreerde 
immigranten naar beneden is 
gehaald.” Het Vlaams Belang 
vroeg in het Vlaams Parlement 
dan ook een dringend en ob-
jectief onderzoek naar de on-
derwijskwaliteit in alle Vlaam-
se scholen. 

facebook.com/tomvangrieken 
twitter.com/tomvangrieken 

Massa-immigratie of sociale zekerheid? 

De immigratiefactuur liep af-
gelopen jaar op tot 7,2 mil-
jard euro. Dat is 987 euro 
per Vlaming. Intussen be-
spaart de regering op de kap 
van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. 
Meer dan ooit tonen de feiten 
aan dat massa-immigratie 

en sociale recht-
vaardigheid on-
verenigbaar zijn.

Terwijl onder 
deze regering 
op een jaar tijd 
136.000 mi-
granten het land 
binnenkwamen 
en de uitkeringen 
aan asielzoekers 

met 114 procent stegen, 
sneed men steeds dieper in 
het vel van de modale bur-
ger. Langer werken, een in-
dexsprong, verhoogde tak-
sen op water en elektriciteit. 
De N-VA stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet meer terug 
te betalen.

Intussen liggen de pensioe-
nen 40 procent lager dan in 
onze buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rusthuis-
factuur niet meer kan betalen 
met een derde gestegen en 
leeft 1 op 7 landgenoten in 
armoede. 

Massa-immigratie  
 Sociale  
rechtvaardigheid

Het Vlaams Belang verwerpt 
het links model van open 
grenzen en een open so-
ciale zekerheid omdat het 
onbetaalbaar is. Maar het 
verwerpt ook het N-VA-model 
van feitelijke open grenzen 

met besparingen op de kap 
van onze eigen mensen om-
dat het onaanvaardbaar is.

Onze economie is sterk ge-
noeg om een stevige socia-
le zekerheid te garanderen. 
Niet om het OCMW van de 
hele wereld te blijven spelen.

Barbara Pas 
fractievoorzitter Kamer

“De immigratiefactuur kost elke  
Vlaming 987 euro per jaar”

45.601
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