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GOEDE MOED

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Allereerst wil ik U van harte nog
veel goede moed wensen in deze
coronatijden. We kijken reikhalzend
uit naar minister Vandenbrouckes
‘Rijk der vrijheid’. Het is te zeggen, we
kijken niet uit naar zijn socialistische,
door de overheid gecontroleerde rijk,
maar gewoon naar het einde van de
vrijheidsbeperkende maatregelen.
Onze maatschappij heeft nood aan
een lokale kleinhandel die terug
normaal kan werken, aan scholen
waar kinderen hun leerachterstand
kunnen inhalen en aan een horeca
die ons weer mag ontvangen voor
die
levensnoodzakelijke,
échte
sociale contacten.
NIEUW BESTUUR
Zoals U kan zien op de (overigens
niet voltallige) coronaveilige groeps-

foto, zijn we met Vlaams Belang
reeds een tijd geleden met een
nieuw bestuur van start gegaan. Een
bestuur met een goede mix van oudgedienden en nieuwkomers, verschillende achtergronden, ervaringen en
talenten. Ook al lijken de jaren geen
vat op ons te hebben (hm), wil ik hier
toch een warme oproep doen aan
de échte jongeren van Edegem om
zich te engageren in het Vlaams Belang. Aarzel niet ons eens te mailen
via onze website of Facebookpagina of gewoon aan te spreken als je
iemand van ons tegen het lijf loopt.
WORD LID, BLIJF GEÏNFORMEERD.
Voor mensen die hun steentje willen
bijdragen of gewoon geïnformeerd
willen blijven over onze standpunten, loont het trouwens de moeite lid
te worden. Voor een hoofdlid kost

dit € 12,50; voor een bijlid die op
zelfde adres woont slechts € 4,00.
Een student betaalt slechts € 6,50.
Maar ik kan alles volgen via jullie Facebookpagina, hoor ik U al denken.
Niet dus. Facebook verbergt almaar
vaker posts van Vlaams Belang.
Shadow banning heet die techniek.
De 'poster' denkt dat zijn volgers het
kunnen lezen, maar die zien niets.
Niemand wordt verontrust, iedereen
is tevreden en het Vlaams Belang is
effectief monddood gemaakt, en dit
alles zonder enige commotie.

Erland Pison

Voorzitter
Vlaams Belang
Edegem

Mobiliteit in de collegewijk
Mobiliteit, het ligt ons allen nauw aan
het hart. Zo ook voor de bewoners
van de Collegewijk. Na de verkeersdrempels kwamen de verdwijnpalen.
Wanneer die kapot gereden waren,
besliste de gemeenteraad om toch
voor ANPR palen (met automatische
nummerplaatherkenning) te gaan.
Als je de discussie op sociale media
volgt, zie je dat dit zeer gevoelig ligt
en terecht. Wie mag wel in de straat
en wie niet? Ik heb kinderen en kleinkinderen, mogen zij nog op bezoek
komen zonder een boete te krijgen?
Wat met vrienden en andere familieleden die even willen langskomen?

gemeentediensten uit te besteden
om de putten uit het verleden aan te
zuiveren, maar spendeert nu dus een
smak geld om sluipverkeer tegen te
gaan. De hoge kostprijs van zo'n systeem wijzigt de initiële doelstelling
van regeling van lokaal verkeer in
een aanmoediging voor de overheid
om boetes uit te schrijven. De investering moet immers terugverdiend worden. Maar als het systeem werkt zoals bedoeld, zal het effectief verkeer
ontraden op de spitsuren en dus ook
geen boetes meer opleveren. Dan
blijft de gemeente en de belastingbetaler over met de jaarlijkse factuur.

En wat kosten deze ANPR-palen
aan de belastingbetaler? Blijkbaar
€ 50.000 voor de plaatsing en
vervolgens € 30.000 per jaar voor
het gebruik en onderhoud. Op 5
jaar tijd loopt dit op tot € 200.000,
waarbij we nog geen rekening houden met een vermoedelijk stijgende
kost op lange termijn. De gemeente
heeft eerst veel sociaal ongenoegen veroorzaakt door taken van de

Zoals reeds aangegeven, gaat het
om een zone 30. Een verkeerslicht
dat op rood gaat bij overdreven snelheid zou al veel oplossen. De snelheid wordt aangepast aan de woonwijk en de Edegemnaar behoudt
zijn vrijheid.
Wim Vervloesem
Logistiek
verantwoordelijke

Sociale media
in Edegem
Om
geïnformeerd te blijven
over de lokale
politiek hebt U
op
Facebook
een probleem.
Pagina's
als
"Ge zijt van
Edegem als.."
blokkeren elke
politieke opmerking en verwijzen naar de
pagina "Edegem met een hart",
de pagina zogenaamd voor politieke discussies. Die laatste pagina zou echter beter de "Pravda
van Edegem" heten. De beheerders van die pagina proberen het
wel, maar kunnen niet wegsteken
bij welke (extreem linkse) partij
ze aanleunen en passen dezelfde sovjettechnieken toe als de
toenmalige communistische partijkrant, gaande van vervalsing
van discussies tot verwijdering
van ongewenste elementen.
Als je opmerkingen afschermt
voor de meeste volgers én je
schermt de eigen uithaal tegen de
betrokkene af, is het natuurlijk al
te gemakkelijk om te beweren dat
Vlaams Belang geen antwoord
heeft of de normen van fatsoen
overtreedt. Wij spelen overigens
steeds de bal, niet de man.
Wanneer je deze manipulatie
aankaart, rest er de hartelijke
mensen enkel nog de feiten staalhard of beter gezegd stalinhard
te ontkennen. Gelukkig liegen de
schermafdrukken niet.

Rarara, waar eindigt deze fietszone?
Een van de mysteries van de verkeersborden in Edegem is ongetwijfeld dit
bord dat het begin van een fietszone aanduidt. De Edegemnaar die ons kan
vertellen waar deze fietszone eindigt, krijgt van ons een flesje Paljas.
Als u ons een berichtje stuurt met
het juiste antwoord via onze Facebook-pagina (facebook.com/vbedegem) of via onze lokale website
(edegem.vlaamsbelang.org), komen
we persoonlijk het flesje thuis afgeven!

Voor alle duidelijkheid, beide pagina’s zijn een privé-initiatief en
dus mogen deze mensen naar
eigen goeddunken handelen. Het
zou echter van een minimum aan
eerlijkheid getuigen, als ze dit
ook gewoon willen toegeven en
openlijk hun favoriete partijvlag
voeren.
Eén ding is zeker. Edegem verdient beter.
Erland Pison
Voorzitter

Vlaams Belang: uw stem in Edegem
Beste Edegemnaar,
Zoals U weet hebben we momenteel geen vertegenwoordiger in de
gemeenteraad. Een situatie waar
we vastbesloten zijn komaf mee te
maken bij de volgende verkiezingen.
Dat belet ons echter niet om nu al de
gemeenteraden van nabij op te volgen.
De inspraakmomenten zullen we
gebruiken om de nodige kritische
vragen te stellen. Ook wij kennen
bijvoorbeeld de foto's van uitpuilende vuilnisbakjes, sluikstort, gemotoriseerd verkeer op de wandelweg
van de Romeinse Put, bouwwoede
en al het groen dat verdwijnt in
onze mooie gemeente. Waar nodig
melden we dit en zullen we ook U
inlichten. We willen hierbij echter
weg van de klassieke, overtrokken
manier van oppositie voeren, alsof
Edegem plots de “hellhole” van de

Antwerpse rand zou zijn. We zijn ervan overtuigd dat het in ons Edegem
goed wonen is. Als Vlaams Belang
willen we ervoor zorgen dat dit ook
zo blijft.

deringen terug fysiek doorgaan, zal
onze werkgroep op gepaste ogenblikken via de inspraakmomenten
vragen stellen en onze visie op de
gemeentelijke kwesties meedelen.

In deze moeilijke tijden heeft U zeker
geen nood aan nog meer zwartkijkerij. We worden al meer dan genoeg
op de proef gesteld in deze zware
periode. De pandemie zet voor de
gemeente ongetwijfeld de voorziene budgetteringen onder druk. We
houden mee in de gaten hoe het gemeentebestuur eventueel bijstuurt en
vooropgestelde plannen en budgetten in het meerjarenplan verschuift.

Laten we samen hopen op spoedig
betere tijden. Contacteer gerust
iemand van onze Vlaams Belangafdeling om zaken te melden of mee
te kijken wat we concreet samen
kunnen doen voor onze mooie gemeente.

Vergaderen in tijden van corona is
allesbehalve evident. Momenteel
kunnen we niet anders dan de commissies en gemeenteraden digitaal
te volgen. Van zodra deze verga-

Stefan De Winter
Afdelingspenningmeester
Provincieraadslid
Antwerpen

Uit het leven gegrepen
Corona, of correcter Covid-19, was
anderhalf jaar geleden nog een totaal onbekende. Ondertussen heeft
iedereen van ons er op één of
andere manier wel mee te maken
gehad. We worden overspoeld met
regels waar we ons aan moeten
houden, die zeer ingrijpend kunnen
zijn. Niet iedereen begrijpt deze regels of begrijpt het nut ervan.
Zo ben ik getuige geweest van de
schrijnende situatie van ons vake
van 95 jaar. Wij waren een aantal
maanden voordien ons moeke verloren. Zij hadden een huwelijk van
69 jaar achter de rug. Plots stond
hij er alleen voor.
Gelukkig konden wij
ervoor zorgen
dat hij in
een woonzorgcen-

trum terecht kon, zodat hij wat
sociaal contact had en hij niet
geïsoleerd geraakte. Ook de kat
mocht mee. De eerste twee weken
verliepen behoorlijk vlot, maar
dan kwam corona in ’t land. Plots
mocht hij geen bezoek meer ontvangen en voelde hij zich opgesloten als in een gevangenis. Vermits
hij ook slechthorend was, droeg
hij een hoorapparaat. Door zijn
toenemende dementie ging het apparaat vaak verloren. Dit bemoeilijkte erg de communicatie met de
verpleging én met de familie, van
op afstand. De verpleging probeerde wel met een tablet om contact
te leggen met de familie, maar dat
begreep ons vake niet. Hij voelde
zich hopeloos alleen, door zijn
kinderen in de steek gelaten. Wat
we ook probeerden, foto’s geven,
telefoneren, brieven schrijven, niets
kon zijn gevoel veranderen.
De huiskat moest weg omdat de
verpleging overwerkt was en geen
tijd meer had om voor het dier te
zorgen. De kat was de laatste
herkenbare houvast voor een

dementerende man. Na een aantal
weken mocht er terug één persoon
op bezoek komen, achter glas. Dit
was de druppel die de emmer deed
overlopen. Hij zei luid en duidelijk
dat het genoeg was geweest voor
hem. Zo wou hij niet verder leven.
Een week later kregen wij bericht
dat hij stervende was. Zo eiste corona opnieuw een slachtoffer, zelfs
zonder besmetting.
Verhalen zoals deze zijn niet uniek.
We kunnen nu alleen hopen dat de
vaccins niet in de koelkasten blijven, maar gebruikt worden, zodat
in de eerste plaats er geen slachtoffers meer vallen, maar we ook in
de tweede plaats terug kunnen keren naar een normaal leven.
Ik wens iedereen nog veel moed
om nog even vol te houden!

Maria Verbruggen
Ledenverantwoordelijke

EERST ONZE MENSEN
België heeft na 500 dagen eindelijk een
regering. En wat voor één. Een regering waar de
meerderheid van de Vlamingen niet voor stemde.
Met een regeerakkoord waarin exact hetzelfde
staat als het omgekeerde van waar de Vlaming
voor stemde. De Vlaming wou een Vlaamse
en rechtse weg inslaan, maar de paarsgroene
karavaan van maar liefst 7 partijen hobbelt rustig
maar vastberaden de volledig andere richting uit.
Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder
leiding van Alexander De Croo (Open Vld)
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakeshimmigratiepact wordt de officiële leidraad van
deze regering van De Croo en co... En wanneer
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw
energiefactuur de pan uit swingen.
Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is
niet onze regering. Dit is niet de regering van de
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan
dat.
Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in
de lucht.

Tom Van Grieken
Voorzitter

Registreer u als kiezer!

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via
vlaamsbelang.org/doemee
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