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VB actief bij u
in de buurt

Geen grote ring
door Edegem!

Steeds meer
jongeren bij VB

Voorwoord
Met honing vangt men meer vliegen dan azijn. Te mooi om waar te zijn.
Veel beloven en weinig geven, doet een gek in vrede leven. We kunnen zo
nog een tijdje doorgaan met het zoeken naar gezegden, spreekwoorden of
citaten, maar de inkt van het bestuursakkoord (N-VA, Groen en Open VLD)
was nog niet droog of de neergeschreven beloftes werden al gebroken. Het
CD&V-tijdperk, waarin alle beslissingen binnen ivoren torens werden genomen,
zou plaats ruimen voor een noodzakelijke, bestuurlijke openheid.
Vanzelfsprekend, de spirit van “verandering” zou men verwachten! Helaas getuigt het
van weinig respect voor de gemeenteraad dat het strategisch meerjarenplan, het belangrijkste plan van deze legislatuur, aan de pers wordt gecommuniceerd voordat alle
gemeenteraadsleden zich hierover hebben kunnen uitspreken of, laat staan, de plannen hebben kunnen inzien. De gemeenteraad van Edegem predikt aandacht voor
alle inwoners maar betoont geen enkele interesse in de ideeën en meningen van de
oppositie die toch ook een groot deel van de Edegemnaren vertegenwoordigt. Een
feitelijke negatie en minachting van een groot deel van de kiezers!

STEFAN DE WINTER,
FRACTIEVOORZITTER
TWITTER: @STEFANDEWINTER
0479 06 04 43

Er vallen ontslagen, de belastingen op de opcentiemen worden verhoogd en het kerntakendebat - het stokpaardje dat men gebruikte om het Edegems Taalatelier te sluiten
– moet nog steeds gevoerd worden. Vermits vele van deze beslissingen onomkeerbaar
zijn, zouden ze bij voorkeur moeten gebeuren op een solide basis, met aandacht voor
de onderlinge meningen en bijhorende toekomstige effecten.
Nu worden de Edegemnaren zonder overleg geconfronteerd met een resem voldongen
feiten, die naar onze mening anders hadden aangepakt moeten worden.
Dat het Edegemse meerjarenplan enkel negatieve elementen bevat voor onze gemeente, zou een leugen zijn. Momenteel zijn er nog vele speerpunten in opmaak maar
ze bevatten nog vele vaagheden en vraagtekens. Het is pas wanneer het betreffende
agendapunt of speerpunt een definitieve invulling gekregen heeft, dat we onze steun
of afwijzing hierover zullen kunnen kenbaar maken.
Met het strategisch meerjarenplan weten we nu waar het bestuur naar toe wil en wat
voor het bestuur een pluspunt is, kan vanuit een andere gezichthoek een minpunt
zijn.
Zolang er nog overwogen wordt, liggen alle wegen open en daar zal het onze taak zijn
om er voor te zorgen dat het bestuur inziet dat een degelijke voorbereiding gepaard
moet gaan met een kritische evaluatie want anders bestaat het risico dat er belangrijke
aspecten over het hoofd gezien worden. Dus wie denkt dat onze partij wel eens uitgeblust zou kunnen geraken, heeft het volledig mis!

VLAAMS BELANG ACTIEF BIJ U IN DE BUURT

JAAROVERZICHT
EDEGEMS TAALATELIER: STOPZETTING
EDEGEMS TAALATELIER (ETA)

die van heinde en verre komen om op
de leerbanken te gaan zitten om het
woord OCMW beter te kunnen articuleren in het Nederlands, daar wordt
dan nog wel extra belastinggeld in ge-

het te betreuren dat enkel en alleen het
Vlaams Belang hier tegen stemde.

FINANCIËN: BELASTING OP HET AFGEVEN
VAN ADMINISTRATIEVE
STUKKEN
De federale overheid verhoogde de
kostprijs van de identiteitskaart met
drie euro.
Een rijbewijs krijgt een geldigheidsduur
van tien jaar en zal twintig euro kosten.
Daarenboven verhoogde men ook de
gemeentelijke belasting op de rijbewijzen van € 3,75 naar € 5,00. Het Vlaams
Belang stemde tegen deze gemeentelijke
belastingverhogingen omdat we al meer
dan voldoende bijdragen!

WEGENIS & RIOLERINGEN: HERZIENING
SANERINGSBIJDRAGE
Het ETA richtte zich tot volwassenen
die om allerlei persoonlijke motiveringen een taal wilden leren. Volgens het
gemeentebestuur is de organisatie van
deze cursussen geen kernopdracht van
onze gemeente en het rode cijfer van
ongeveer 50.000 euro op de laatste jaarrekeningen was het spreekwoordelijk
haar in de boter die de boterham onverteerbaar maakte.
Een bijkomend argument tot sluiting
was dat er tegenwoordig bij sommige
opleidingen meer cursisten geteld werden van over de Edegemse gemeentegrenzen.
“Het gaat vooral om mensen uit Lint of
Ranst die hier een vrijblijvende cursus
Spaans komen volgen. Dat is goed, maar
dat moet niet met het belastinggeld van de
Edegemse burger gebeuren”, zei Schepen
van Onderwijs Koen Michiels (N-VA)
in de krant.
Beste Koen, vooraleer een overhaaste
beslissing te nemen, zou het dan niet
interessant zijn om intergemeentelijk
eens rond de tafel te gaan zitten?
Geïnteresseerde leergierigen vanuit onze
buurtgemeenten mogen niet in aanmerking komen om te “profiteren” van de
Edegemse burger, maar gelukzoekers

pompt?!? Voor het Vlaams Belang een
onbegrijpelijke beslissing!

HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Het presentiegeld werd behouden en
bedroeg € 192,40 per vergadering.
Op de vraag waarom de commissieraadvoorzitters een dubbel presentiegeld
gaan krijgen, was het antwoord: “Omdat dit in het vorige reglement ook zo
stond!”
Het Vlaams Belang ging er van uit dat
het nieuwe bestuur de goede zaken ging
overnemen, en daar zou veranderen
waar nodig. Een besparing in het uitkeren van presentiegelden (bv. door net
als in Mortsel slechts één maal bijeen
te komen) had een eerste stap kunnen
zijn. Een duidelijk teken naar de Edegemnaar dat net als iedereen ook het
bestuur financiële maatregelen neemt
om zich te kanten tegen de crisis, die
er zeker de eerste jaren niet beter op zal
worden. Voor het Vlaams Belang een
gemiste kans. Alleen al wegens de financiële weerslag voor onze gemeente valt

Het tarief van de saneringsbijdrage gaat
van € 0,98/m³ naar het maximumtarief
van € 1,3332/m³. Bovenop deze verhoging van 38 % zal dit tarief automatisch
gekoppeld worden aan de bepalingen
van de hogere overheid. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente enkel kan toekijken op toekomstige belastingverhogingen. Het Vlaams Belang is van mening
dat de prijsbepaling van deze belasting
een gemeentelijke materie moet blijven
en stemde tegen.

VERHOGING VAN DE
OPCENTIEMEN
De verlaging van de personenbelasting
is louter een middel om de belastingverhoging van de opcentiemen goed te praten. Sociaal zwakkeren die wel een eigen
huis hebben worden nu dubbel gepakt.
De verlaging van de aanvullende personenbelasting voelen zij niet en de verhoging van de opcentiemen voelen zij
dubbel zo hard.
Als de verhoging van de opcentiemen
niet moest opgesmukt worden met een
verlaging van de APB, zou een minder
sterke stijging van de opcentiemen nodig zijn! Dit had een betere oplossing

geweest voor de Edegemnaren!

BELASTING VAN € 1000
PER TWEEDE VERBLIJF
Dit is goed voor bv. kustgemeentes met
hun vele appartementen waar men alle
voordelen geniet zonder er te zijn ingeschreven. Maar hier in Edegem heeft
men geen weet van de aantallen en heeft
men totaal geen idee hoeveel deze belasting zal opbrengen. In het wilde weg
een belasting invoeren zonder te weten
welke impact dit zal hebben, zonder te
weten op hoeveel personen dit zal slaan
en zonder enige aanleiding? Het Vlaams
Belang is de enige partij die deze belasting in vraag stelt en tegenstemde.
Het bestuur zou beter eerst een interne
studie of audit doen naar het effect van
deze nieuwe belasting en pas van zodra
er cijfers bekend zijn, zich buigen over
dit agendapunt!

BELASTING OP DRIJFKRACHT
De firma’s die hiermee geviseerd worden
(o.a. Hanssen Transmission, Match,
Aveve) zorgen voor tewerkstelling. Zij
zorgen er voor dat ook vele Edegemnaren binnen hun eigen gemeente een
arbeidsplaats gevonden hebben. Het
Vlaams Belang vindt dat met deze
belasting een verkeerd signaal gegeven
wordt naar deze bedrijven.

ZWERFVUIL
Zwerfvuil is helaas ook in Edegem een
doorn in het oog. Het klinkt misschien
cliché, maar een leefbare omgeving
draagt bij tot het gevoel van veiligheid onder burgers, terwijl omgekeerd
verval en verloedering uitnodigen tot
asociaal gedrag, agressie en vandalisme.
Een positief veiligheidsgevoel begint bij
een omgeving die schoon en ordelijk is.
Elke burger, groot of klein, blank, zwart
of gekleurd, heeft recht op een propere
woonbuurt en onze gemeentearbeiders
zijn dagelijks in de weer om dit te bewerkstelligen. Maar zolang hardleerse
recidivisten geen mentaliteitswijziging
ondergaan, is het als dweilen met de
kraan open. Er is enkel kans op succes als men de oorzaak aanpakt. Met
een goede communicatie tussen politie
en een doeltreffende wijkwerking met
buurtinformatienetwerk moet er nauwgezetter toegekeken worden zodat men
de identiteit van de omgeving verpestende sluikstorters kan vastgesteld wor-

den. Pas van zodra deze bekeerd zijn en
respect tonen voor de publieke ruimte,
zal het hier nog aangenamer wonen
worden.

BELASTING OP BRANDSTOFDISTRIBUTIE APPARATEN
Hiermee viseert men een groep zelfstandigen die zich al aan allerhande
richtlijnen, voorschriften, reglementen
en wetgevingen moeten houden. Dit is
eerder een pestbelasting dan een nuttig
element om beleid te voeren!

VEILIGHEID OMTRENT
DE VISVIJVER ROMEINSE PUT
Zoals u kunt zien op de foto, hellen
de steigers aan de Romeinse Put over
naar de waterkant. Ze bevinden zich
momenteel in het water, in plaats van
langs de kant. Aangezien de kans op incidenten vergroot naarmate het kouder
en gladder zal worden, heeft het bestuur
onmiddellijk de eerste maatregelen genomen om deze gevaarlijke toestand
aan te pakken. Al onze tussenkomsten
vindt u terug op onze webstek www.
vlaamsbelangedegem.be.

Vlaams Belang Jongeren tegen dierenmishandeling

Dierenwelzijn is een thema dat ieder
van ons aanbelangt. Tijd om aan de
alarmbel te trekken! Naar aanleiding
van Werelddierendag op 4 oktober
VBJ wilden we met VBJ de GASregelgeving uitbreiden waardoor
ambtenaren als lokale dierenpolitie
kunnen optreden tegen dierenmisbruik.
“Dierenmishandeling komt spijtig
genoeg steeds vaker voor en wordt
steeds gewelddadiger.”
De Vlaams Belang Jongeren zijn daarom van oordeel dat zulke daders keihard
moeten worden aangepakt. Al te vaak
ontlopen zij hun straf. Gevallen van
dierenmishandeling kunnen momenteel enkel gemeld worden bij onze lokale politie. Deze mensen hebben echter
al hun handen vol. Dit mag volgens
ons echter geen hinderpaal vormen om
de bestrijding van dierenleed efficiënter
aan te pakken.
“Ambtenaren laten optreden en een
meldpunt oprichten”
Momenteel fixeert de GAS-regelgeving
zich met betrekking tot dieren voornamelijk op hondenuitwerpselen en loslopende huisdieren. Goed, maar verre van
perfect. Door deze regelgeving uit te

breiden, zouden de gemachtigde GASambtenaren de bevoegdheid krijgen om
ook op te treden wanneer zij misbruik
of ernstige verwaarlozing van huisdieren vaststellen. Een lokale dierenpolitie
als het ware. Ook een meldpunt of centraal telefoonnummer zou heel wat dierenleed uit de wereld kunnen helpen.
“VBJ rekent alvast op de steun van
Groen en andere partijen”
Dierenleed laat niemand onverschillig,
ook de Vlaams Belang Jongeren niet.
Daarom hopen we ook dat ons voorstel

op steun van andere politieke partijen
kan rekenen. Om ons voorstel extra
onder de aandacht te brengen, hebben
we enkele ludieke filmpjes gemaakt
waarin de rollen omgekeerd werden en
het dier de plaats inneemt van de mens
en de mens die van het dier.
(www.vlaamsbelangedegem.be/film )

Isabelle Huysmans
Eerste opvolger gemeenteraad

Vlaams Belang Jongeren in Italië
Naar jaarlijkse gewoonte trekken de Vlaams Belang Jongeren
naar het buitenland met hun zomeruniversiteit en dit jaar was
dat niet anders. Aan het prachtige Lago Di Como hebben ze 8
dagen doorgebracht in het pittoreske Sala Comacina.
Naast heel wat interessante sessies met o.a. Filip Dewinter,
Gerolf Annemans, Jan Penris, Tom Van Grieken, Jürgen
Constandt en Annick Ponthier, kregen ze hoogstaand bezoek
van Roberto Maroni. Hij werd bij de verkiezingen van 24
februari 2013 verkozen als president van Lombardije. Onder
de regering Berlusconi was hij ook minister van Arbeid en
Sociale Zaken. Maroni had het tijdens zijn toespraak voornamelijk over de strijd voor zelfstandigheid van Padanië en

de visie van de partij Lega Nord t.o.v. de euro en de Europese
unie.
Naast het politieke luik was er ook tijd voor sport, ontspanning en voor culturele uitstappen onder andere naar Como
en Bellagio en ook voor enkele prachtige rondvaarten op het
Comomeer.
In de zomer van 2014 trekken de VB-jongeren richting
Dublin in Ierland.

Meer info op www.vbj.org.

Geen grote ring door Edegem!!
maakt een flessenhals en de wijken in de
buurgemeenten worden overstelpt door
het doorgaand verkeer dat Mortsel niet
meer doorgeraakt. De Antwerpse Ring
slibt dicht door het ontbreken van een
noordelijke ring en de zuidrand moet
het extra verkeer opvangen.
De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx is door Vlaams Minister voor
mobiliteit Hilde Crevits aangesteld als
projectcoördinator en laat de alternatieve tracés onderzoeken. Het tracé
dat door Edegem loopt wordt door
het Agentschap Wegen en Verkeer op
zijn haalbaarheid onderzocht en zal in
de maand januari (tot 15 februari) ter
kennisgeving worden voorgelegd. De
gemeentebesturen van de betrokken gemeenten werden echter in september op
de hoogte gebracht.

De grote verkeersstromen over de
Antwerpse ring en de daarmee gepaard gaande vrijwel dagelijkse ongevallen zorgen voor ellenlange files.
De economische schade door verloren uren is hierdoor zeer groot. Een
oplossing voor deze ernstige problematiek is dan ook meer dan noodzakelijk.
De zogenaamde “Oosterweelverbinding” zou de doorstroming van het
verkeer moeten opvangen. Men geraakt
het in dit land echter niet eens over welk
tracé deze zo belangrijke infrastructuur
moet komen.
Na het negatief verdict van het referendum was het voor de Vlaamse regering
duidelijk dat naar een alternatief moest
gezocht worden. Aan de zuidrand van
Antwerpen zou een ondertunneld tracé

op de R11 (Militaire baan in Mortsel)
aansluiting moeten bieden naar de E19.
Maar dit idee stuitte op heel wat ongenoegen in Mortsel.
Het college van de stad Antwerpen
meende een alternatief te moeten aanbieden voor het tracé R11/Bis. Op 20
juni 2013 werd het voorstel geponeerd
om de R11 bis ter hoogte van het vliegveld te laten ombuigen richting Mechelsesteenweg tot aan de Delhaize in
Kontich. Vervolgens wordt het tracé
van de verbindingsweg gevolgd tot aan
de pas ontwikkelde “Zandbergen”, om
aldaar aansluiting te vinden op de E19.
Het hoeft geen betoog dat dit alternatief tracé 2 onaanvaardbaar is. Voor de
zoveelste keer op rij moeten de gemeenten in de zuiderrand de problemen van
de stad Antwerpen opvangen. Mortsel

Het Vlaams Belang vraagt een krachtdadig beleid en openbaarheid van bestuur.
Dit betekent voor ons dat het gemeentebestuur van Edegem de inwoners al
lang op de hoogte had moeten brengen
over het nieuwe tracé dat ongetwijfeld
de leefbaarheid van onze gemeente nog
verder zal aantasten. Daarnaast willen
we een duidelijk signaal dat Edegem
niet de problemen van de stad Antwerpen wil opvangen door een ringweg,
niet ondergronds, en niet bovengronds.
Laat dat duidelijk zijn.

KIJK ZELF DE PLANNEN
IN EN REAGEER
Tot 15 februari 2014 kan je het kennisgevingsdossier met de plannen
voor de A102 en de R11bis zelf inkijken op www.mervlaanderen.be, www.
poortoost.be of tijdens de openingsuren
in het gemeentehuis.

Vlaams Belang verzet zich Steeds meer
jongeren bij
tegen helihaven in Lint

Vlaams Belang
Het is niet verwonderlijk dat het Vlaams
Belang nog steeds zéér populair is onder jongeren. Ook hier in Edegem. Wij
zijn niet te beroerd om controversiële
standpunten in te nemen met als doel
maatschappelijke discussies op gang te
trekken. Onze politieke strijd voeren we
zowel met woorden als met daden. Grijze salonfähige ‘politieke’ jongerenorganisaties zijn er volgens ons al voldoende.

Onlangs werd het Lintse mediabedrijf Alfacam overgenomen door de firma AED
uit Willebroek. Eén van de bestuurders van AED is vennoot van helicopterflights
uit Willebroek en wil die activiteiten van Willebroek naar Lint verhuizen. Inmiddels werden 5 helikopters overgebracht naar de magazijnen van AED in Lint, en
werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend.
De burgemeester van Lint had de toestemming gegeven om een dossier op
te starten tot aanvraag van een milieuvergunning, maar de federale overheidsdienst mobiliteit heeft blijkbaar dit signaal verkeerd begrepen en heeft hierop
een tijdelijke vergunning uitgevaardigd.
Deze vergunning houdt in dat de helikopters gedurende 31 dagen onbeperkt
mogen opstijgen en landen vanuit Lint.
Het zal echter de gemeente Lint zijn die
vervolgens de milieuvergunningsaanvraag moet behandelen.
Niet enkel bij de bewoners van de gemeente Lint maar ook vanuit Kontich
Kazerne, Hove en Edegem leeft toch
een grote bezorgdheid over deze plannen. De toekomstige helihaven bevindt
zich onmiddellijk achter de bedrijfsgebouwen van AED en bevindt zich in
vogelvlucht slechts 500 meter van de
woningen van zowel Lintse, Kontichse
als Hovese burgers. Daarnaast is er in de
nabije omgeving ook een ondergrondse
NAVO-pijpleiding dat enig risico kan
inhouden bij ongevallen.
Het bedrijf wil in de toekomst onbeperkt vluchten organiseren en maken
nu reeds reclame voor hun activiteiten,
zoals rondvluchten, dringende cargovluchten, afhalen en wegbrengen naar
nationale en internationale luchthavens,
vip-vluchten, inspectie- en fotovluch-

ten, luchtdopen voor evenementen,
maar ook opleidingen voor helikopterpiloot. Het mag duidelijk zijn dat deze
activiteiten zeer hinderlijk zullen zijn
voor de bewoners die in de ruime omgeving van het bedrijf wonen.
Het Vlaams Belang is van mening dat
een helihaven met uitgebreide activiteiten niet thuishoort in dit sterk bevolkte gebied. Nu reeds werden bewoners geconfronteerd met helikopters
die voorbij hun badkamerraam vlogen.
Kinderen werden uit hun middagslaap
gehouden door het lawaai van overvliegende helikopters.

REBELS
De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) lopen niet in de pas. Wij doen niet aan
politiek om geliefd te zijn, maar om
echt iets te veranderen. ‘What you see,
is what you get’. Vol passie en vuur. Authentiek. Echt. Onafhankelijk en met
de kracht van een overtuiging. Wij zullen nooit als Belgisch minister worden
ingezworen op een paleis, maar wij zullen wel altijd en overal zeggen waar het
op staat. Of men het nu graag hoort of
niet, wij staan voor principes. Compromisloos en strijdvaardig.
ECHT.ONAFHANKELIJK
België heeft zijn tijd gehad en voor
ons mag deze staat voorgoed verdwijnen. Vlaams Belang kiest resoluut voor
Vlaamse onafhankelijkheid, zonder
enige toegevingen en zonder enige tussenstadia zoals (con)federalisme. Wat
Vlaams is moet Vlaams blijven. Dit
geldt zowel voor het Vlaamse karakter
in de rand rond Brussel als voor uw gemeente.

Het is onaanvaardbaar dat enerzijds de
Vlaamse overheid (ingevolge de Europese richtlijn “omgevingslawaai”) investeringen doet inzake geluidsschermen
voor lawaai van auto- en spoorverkeer,
maar anderzijds in drukbevolkte gebieden helihavens gaat inricht.

IETS VOOR JOU?
Als jongerenorganisatie van het Vlaams
Belang krijgen we veel aanvragen van
jongeren, ook vanuit Edegem. VBJ
blijkt misschien ook wel voor jou de radicale jongerenvereniging te zijn die je
al lang aan het zoeken was. Vraag vandaag nog je GRATIS infopakket aan op
www.VBJ.org of sms “VBJ + naam en
adres” naar 3111 (€0,50 per sms)

Het Vlaams Belang hoopt alvast dat het
gemeentebestuur van Lint geen milieuvergunning uitreikt. Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid
in de buurgemeente Kontich, Marleen
Van den Eynde, zal minister Joke Schauvliege die bevoegd is voor het luik milieuvergunningen aanspreken over deze
zaak opdat de leefbaarheid van onze regio niet in het gedrang komt.

Tom Van Grieken
voorzitter VBJ nationaal
2de kandidaat Vlaams Parlement
@tomvangrieken

Vlaams Belang Edegem organiseert op zondag 30 maart een lentediner.
(aperitief, aspergeroomsoep, kaaskroketjes, varkenshaasje in mosterdsaus,
groentenkrans en frietjes, koffie en gebak)
Anke Van dermeersch zal enkele woorden tot u richten.
We verwachten u om 11u.30 in Feestzaal De Basiliek - Trooststraat 20-22 - Edegem
Inschrijven kan door € 25 per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE08 9796 3034 5613 van
Vlaams Belang Edegem met vermelding “Lentediner” en het aantal personen.

Hans Verreyt: “Het Vlaams Belang is de
stok achter de deur”
Onlangs keurde de partijraad van
het Vlaams Belang de belangrijkste
verkiezingskandidaten goed voor 25
mei. Naast jongerenvoorzitter Tom
Van Grieken, zal ook Hans Verreyt
(33 jaar) de kleuren van het Vlaams
Belang verdedigen in onze regio. Mits
voldoende voorkeurstemmen kan hij
van op de vierde plaats in het Vlaams
Parlement verkozen worden.
Wie is Hans Verreyt?
Geboren en getogen Lintenaar. Ik
liep school in het Sint-Gabrielcollege
(Boechout) en nadien trok ik naar de
UFSIA (Antwerpen). Na 25 jaar in het
landelijke Lint verhuisde mijn vrouw en
ik naar de Rupelstreek. Steeds werkzaam
geweest in de sector van webontwerp en
grafische vormgeving. Sinds vele jaren
combineer ik deze passie met mijn andere passie nl. politiek. Als parlementair
medewerker in het Vlaams Parlement
volg ik daar tal van dossiers van achter
de coulissen.
Het Vlaams Belang voert oppositie tegen de Vlaamse regering van CD&V,
N-VA en sp.a. Wat is hun bilan?
Het beeld dat opgehangen wordt, namelijk dat de Belgische regering Di Rupo
een bende knoeiers is en de Vlaamse
regering Peeters een krachtdadig beleid
voert, klopt niet. De Vlaamse regering
is de kampioen van de wachtlijsten in
de sector van de sociale woningen, gehandicaptenzorg, kinderopvang, ... Qua
mobiliteit staan we stil: de verkeers-

knoop rond Antwerpen en Brussel? Het
is allemaal naar de volgende legislatuur
doorgeschoven. En ondertussen wordt
ons onderwijs zo ongeveer kapot hervormd, met kwaliteitsverlies tot gevolg.
Neen, het bilan is verre van positief.

van Antwerpen wordt gevonden in de
aanleg van de R11bis door Edegem en
Kontich. Ook de doortrekking van de
tramlijnen vanuit Antwerpen is een
dossier dat ik graag van dichtbij zou opvolgen.

In 2009 stapte de N-VA in de Vlaamse
regering omdat een eigen sociale zekerheid met een Vlaamse kindpremie
en een Vlaamse hospitalisatieverzekering zou uitgebouwd worden. Nu vijf
jaar later, hoe ver staat het daarmee?
Om kort te gaan: het staat nergens. De
eigen Vlaamse sociale zekerheid was
voor de N-VA nochtans een speerpunt.
Maar dat heeft de N-VA gewoon in de
vuilbak gekieperd. Niet één van hun
grote verkiezingsbeloften hebben ze ingelost. Niet één!

Verwachtingen voor 25 mei?
We mogen best hoopvol zijn. Recent
opinieonderzoek bevestigde onlangs dat
onze standpunten worden gedeeld door
een meerderheid van de kiezers. Een onafhankelijke en rechtlijnige partij als het
Vlaams Belang kent geen gelijke. Wij
blijven nuttig en noodzakelijk als stok
achter de deur voor de traditionele partijen.
Veel succes!

Welke thema zou volgens u bovenaan
de agenda moeten staan bij de verkiezingen?
De traditionele drie V’s van het Vlaams
Belang zouden meer dan ooit centraal
moeten staan: Vlaamse onafhankelijkheid, vreemdelingen en veiligheid.
Ook voor onze streek zijn er heel wat
belangrijke thema’s?
Zeker. Ik denk in de eerste plaats aan het
mobiliteitsverhaal. Het ontwarren van
de verkeersknoop rond Antwerpen en
alle mogelijke oplossingen is voor Edegem het belangrijkste Vlaamse thema.
Het kan niet zijn dat de oplossing voor
het ontbrekende stuk ring ten noorden
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