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VLAAMS BELANG

Gastsprekers:
Bart Claes
Vlaams Parlementslid
“De PFOS-Commissie”

Dries Van 
Langenhove
Kamerlid
“Milieu en Nationalisme”

GESPREKS
NAMIDDAG

Hotel De Basiliek Trooststraat 22, 2650 Edegem, 
17 oktober 2021 (14u30-17u00)
Wees zeker van uw plaats
Inschrijven kan via erland.pison@vlaamsbelang.org 
of 0480 66 10 60 

VLAAMS BELANG
EDEGEM

Omdat milieu voor ons ook een be-
langrijk thema is, leek ons een toe-
lichting door Bart Claes, lid van de 
PFOS-commissie en een wat ruimere 
beschouwingen door Dries Van Lan-
genhove, wel nuttig. Inschrijven is niet 
verplicht, maar als je als Edegemnaar 
zeker wil zijn van je plaats, kan je 
best reserveren via erland.pison@
vlaamsbelang.org of telefonisch via  
0480 66 10 60. We verwachten veel 
volk, dus wees er op tijd bij! 

Het thema milieu is overigens ruimer 
dan illegale lozingen door industrie. 
Hier in ons rustige en nog groene 
Edegem kunnen we meespreken van 
de plaag van zwerfvuil. Ik noem het 
ook een rustige gemeente, al ziet het 
er naar uit dat voor sommige Edegem-
naars het iets minder rustig wordt. Aan 

de tennisterreinen in de Patronaatstraat 
wil de gemeente de bouw van Padel-
velden toelaten. Dat deze sport in een 
grote plexiglazen kooi niet zonder 
problemen is, heb ik zelf reeds elders 
mogen ondervinden. Het spel wordt 
gespeeld met padelrackets, wat juister 
kan omschreven worden als paletten. 
Het geluid van de rackets, de ballen 
tegen de omheining en het roepen van 
de spelers is agressief en heeft niets 
van het eerder gemoedelijke geluid 
van het tennisspel. Mensen worden te-
recht ongerust. ‘Goede communicatie’ 
is het buzz-woord, maar doet niets aan 
het lawaai. Als de velden er zijn, zullen 
ze er blijven. In de rest van Vlaanderen 
organiseren mensen het verzet tegen 
deze sport. Bekijk bijvoorbeeld deze 
link: https://www.burgerplatform.
vlaanderen/geluidshinder-padel. De 

hype van padel is komen overwaaien 
uit Spanje. Het dichtbevolkte Vlaande-
ren is in echter niets te vergelijken met 
een groot land als Spanje, waar plaats 
genoeg is om ongestoord luide spor-
ten te organiseren. Dit geldt zeker voor 
de dichtbevolkte zuidrand van Antwer-
pen. Dit soort sporten kan hier best 
indoor gespeeld worden. Hopelijk ziet 
de gemeente tijdig in dat deze sport 
niet past in of naast woongebied. Het 
zou de levenskwaliteit van vele buren 
ten goede komen. 

Erland Pison
Voorzitter  
Vlaams Belang 
Edegem
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De Vlaamse feestdag vieren we om 
onze identiteit in de kijker te zetten 
en te laten zien dat we fiere Vlamin-
gen zijn. Het is dan ook een feest 
van verbondenheid. Iedereen wordt 
uitgenodigd om te vlaggen en te to-
nen dat ze Vlaming onder de Vla-
mingen willen zijn. 

Traditiegetrouw doorkruist het 
Vlaams Belang op 11 juli de straten 
om iedereen die de leeuwenvlag uit-
hangt te bedanken met een gepast 
geschenkje. Vele mensen vertrokken 
na het ‘annus horribilis’ met vakan-
tie. Niets verhindert je om de vlag 
nog voor het vertrek naar je vakante-
bestemming uit te hangen. 

Volgend jaar gaan we terug op pad. 
Hopelijk komen we dan ook bij jou 
aan de deur!

Stefan De Winter 

ECOPARK VERDWIJNT EN AFVAL WORDT DUURDER!
Vanaf 1 september is het op het eco-
park verplicht een blauwe pmd zak te 
gebruiken voor het PMD-afval. IGEAN 
meldde dat iedereen het PMD-afval in 
kartonnen dozen, plastiek boxen of 
ondoorzichtige zakken bleef brengen. 
Daarom vroeg IGEAN om je PMD-afval 
in de blauwe doorzichtige zakken naar 
de container te brengen, zodat de op-
zichters de inhoud van de zak konden 
zien en controleren. 

Dit is voor veel gezin-
nen een blijvende meer-
kost. Nochtans had het 
gemeentebestuur toch 
beloofd dat met het be-
heer van IGEAN er niets 
zou veranderen voor de 
Edegemnaar. We zijn 
slechts één jaar verder en 
nu moet je PMD-afval in 

een PMD-zak afgeven op het ecopark. 
Het gaat nog duurder worden in de toe-
komst, als je het groenafval zal dienen 
te wegen en betalen. Dit is zorgwek-
kend want dat zal voor meer sluikafval 
zorgen.

De meeste bewoners gaan hun PMD-
zak buiten zetten met als gevolg dat de 
ophaaldiensten meer werk zullen heb-
ben. Als er straten niet tijdig opgehaald 
kunnen worden, gaat dit voor zwerfvuil 
zorgen, wat overigens nu al voor pro-
blemen zorgt in verschillende straten en 
wijken. 

De verhuis van het ecopark achten 
we nutteloos. Reeds van in 1994 trekt 
het ecopark zo’n 60.000 tot 65.000 
bezoekers aan. Heel veel Edegem-
naars zijn geen vragende partij voor 
een verhuis naar het intergemeentelijk 

ecopark Edegem-Aartselaer langs de 
Doornstraat. De kost voor het nieuwe 
ecopark bedraagt meer dan 1 miljoen 
euro.  Via de intergemeentelijke samen-
werking betaalt Edegem daar ongeveer 
645.000 euro van. Dit is toch een on-
nodige uitgave voor de gemeente. Het 
ecopark moet plaats maken voor een 
grotere parking voor sportclub “Royal 
Victory Hockey Club”. Dit plan zit al 
een paar jaar in de hoofden van be-
paalde mensen binnen het college. Dat 
die ook in het bestuur van de hockey-
club zitten, zou dit louter toeval zijn? 
Ook de aanleg van die parking zal 
een grote hap uit het budget van de 
gemeente nemen. Kosten die wat 
ons betreft nuttiger be-
steed hadden kunnen 
worden. 

Anita Saey

Sinds Mortsel de 
gewestweg ver-
smald heeft, is 
er sluipverkeer 

ontstaan op het grondgebied 
van Edegem met de nodige overlast 
voor de bewoners van de Collegewijk. 
Er blijft echter ook nog steeds bestem-
mingsverkeer. Dit zijn niet alleen de be-
woners, maar ook hun bezoekers, denk 
maar aan familie en vrienden, leveran-
ciers, thuisverpleegkundigen enz. Het is 
logisch, economisch en ecologisch dat 
deze bezoekers van de wijk de kortste 
weg kunnen nemen. Tot nu dus. 

Deze bezoekers betalen 
allemaal een jaarlijkse 
verkeersbelasting, maar 
dit betekent niet dat ze op 
alle wegen mag rijden, het 
plaatselijk bestuur kan hier-
voor beperkingen opleg-
gen.

Zoals alle verkeersborden 
moeten beperkingen dui-
delijk en snel te begrijpen 
zijn. Voor de toevallige 
bezoeker is het echter hele-

maal niet duidelijk waar de ‘knip’ in de 
wijk zich bevindt. De éne APR camera 
staat bijna verdekt opgesteld of signa-
lisatie wordt gedeeltelijk afgedekt door 
andere borden. Hierdoor lijkt het ge-
meentebestuur te hopen op ongewilde 
passages en daardoor een terugver-
dieneffect voor het dure systeem. 

We zijn nog niet veel mensen tegen-
gekomen die blij zijn met dit systeem, 
noch binnen, noch buiten de College-
wijk! 

Wim Vervloesem
Bestuurslid

Vlaams Belang heeft ernstige  
bezwaren bij deze ‘oplossing’ van 
de gemeente voor de Collegewijk



DUBBELINTERVIEW BART EN DRIES
Vlaams Parlementslid Bart Claes en en Kamerlid Dries Van Langenhove komen op 
zondag 17 oktober naar Edegem. Wij lichten alvast een tipje van de sluier op en 
laten beide gedreven parlementsleden aan het woord.

Beste Bart, na de relatieve stilte van 
de zomermaanden is uiteindelijk de 
PFOS-commissie van start gegaan in 
het Vlaams Parlement. Gelet op de po-
litieke rel, hoe gaan de werkzaamhe-
den tot nu toe? 

De commissie is al voor de zomer 
van start gegaan en we zijn ook al 
weer bezig sinds half augustus. In 
eerste instantie lag de focus voorna-
melijk op het wetenschappelijk kader 
van de problematiek. Wat is PFOS? 
Waarvoor worden en werden ze ge-
bruikt? En wat zijn de gezondheidsri-
sico’s? In tweede instantie kijken we 
momenteel naar het systeem van ver-
gunningen. En tenslotte zullen we op 
zoek gaan naar wie van het beleid er 
politiek verantwoordelijk was.

We zien hoe beperkt de media-aan-
dacht voor commissiewerk is. De com-
missie houdt dus het politieke vuurwerk 
voor de finale. De beschuldigingen en 
verdachtmakingen tussen Groen en 
N-VA vlogen nochtans al over en weer. 
Bart, wat is jouw idee hierover? 

De toekomst zal moeten uitwijzen wie 
er met de vinger kan worden gewe-
zen. Feit blijft dat politici van Groen 
in de persoon van de vroegere bur-
gemeeser van Zwijndrecht, en N-VA 
met bijvoorbeeld Minister van mobili-
teit Ben Weyts op de hoogte hadden 
moeten zijn van de problemen. 

Bart, zonder vooruit te lopen, welke 
verantwoordelijkheden zie jij en welke 
politieke gevolgen moeten daaraan ge-
koppeld worden? 

Zeker gezien de dading tussen 3M 
en Lantis - waardoor de Vlaamse be-

lastingbetaler zo’n 60 miljoen euro 
zal moeten ophoesten om ander-
mans vervuiling op te  kuisen – moet 
de laatste steen worden omgedraaid 
en de verantwoordelijke aangeduid. 
“De vervuiler betaalt” lijkt me een 
evident en gezond principe, waar-
over weinig onderhandelingsmarge 
bestaat. 

Op onze gespreksnamiddag, wat mo-
gen we van je verwachten Bart? 

Ik zal de problematiek schetsen, 
doorspekt met verhalen van achter de 
coulissen, alsook samen met Dries, 
kort ingaan op het bredere milieu- en 
klimaatvraagstuk. De mensen mogen 
me bestoken met alle vragen over het 
thema van de dag.

Dries, Jij komt wat meer vertellen over 
milieu en nationalisme. We volgen je 
al een tijdje via je eigen mediakanalen 
en zorg voor het milieu is duidelijk één 
van je stokpaardjes? 

Ik ben altijd al een ‘groene jongen’ 
geweest. Iemand die houdt van 
natuur en dier. Dit wordt jammer 
genoeg nog door te veel mensen 
vereenzelvigd met ‘links’, maar dat 
is niet juist. De Groenen, met een 
hoofdletter, zijn watermeloenen. Ze 
hebben een dun groen laagje langs 
buiten, maar zijn dieprood van bin-
nen.

Dries, waarin verschilt volgens jou de 
motivatie van Vlaams Belang met par-
tijen als bijvoorbeeld Groen? 

Iemand die actief is bij Groen is lang 
niet altijd een ecologist. Een natio-
nalist echter moet per definitie ook 

een ecologist zijn. In tegenstelling 
tot Groenen, die vaak handelen uit 
zelfhaat, handelen wij nationalisten 
uit liefde voor onze natie. De leef-
omgeving en het milieu maken daar 
onmiskenbaar deel van uit. Wie een 
mooie toekomst wil voor zijn of haar 
natie, die maakt een prioriteit van 
een proper leefmilieu, van een rijke 
biodiversiteit en van een strenge aan-
pak van vervuilers. Je kan het samen-
vatten als volgt: Groenen handelen 
uit zelfhaat en zien de mens als iets 
slechts dat moet worden bestreden, 
nationalisten handelen uit liefde en 
zien mens en natuur als iets dat har-
monieus moet samengaan en elkaar 
versterken. 

Vrijwilligers in Edegem organiseerden 
reeds een ‘clean up day’. Los van de 
overbodige Engelse naam een lovens-
waardig initiatief. Dries, Heb je zelf re-
cent nog opruimacties ondernomen met 
Schild en Vrienden? 

In juli hadden we nog een grote op-
ruimactie in verschillende Vlaamse 
steden. Eerder dit jaar lanceerden 
we via ons mediakanaal ook een 
uitdaging om Vlamingen massaal 
zwerfvuil te laten rapen. Aan de vele 
foto-inzendingen te zien was die ac-
tie een succes. Met de ‘world clean 
up day’ doen we ook jaarlijks mee. 
Overigens, toen we in Mechelen 
zwerfvuil gingen rapen op de World 
Clean Up Day was Kristof Calvo niet 
te bespeuren.

Erland Pison
Voorzitter  

Vlaams Belang Edegem



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

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

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

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

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