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Om meteen met de deur in huis te 
vallen… u zal op ons kunnen rekenen 
in 2018. Met een sterke lijst, met sterke 
kandidaten en met een sterk programma 
zullen wij deelnemen aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. 

De huidige meerderheid moet op haar 
fouten gewezen worden en de huidige 
oppositie zullen we geen geschenkjes 
gunnen. Het Vlaams Belang zal ook 
in Opwijk een factor van betekenis 
worden, het geloofwaardige, rechtlijnige 
alternatief bij uitstek en de oplossing 
voor vele problemen.

U merkt het ongetwijfeld dagelijks, ons 
Opwijk, onze mooie bloemengemeente 
kampt met symptomen die tot voor 
kort eigen waren aan grootsteden. 
Vervreemding, verfransing, 
verstedelijking, mobiliteitsproblemen, 
criminaliteit, … het is niet langer 
voorbehouden voor Brussel, Aalst 
of Vilvoorde. Inwoners spreken ons 
daarover aan. 

Met vernieuwde krachten en 
geruggesteund door een enthousiaste 
bestuursploeg ben ik vereerd dat ik 
lijsttrekker mag worden. Wilt u zich 
overigens samen met mij engageren voor 
een beter Opwijk, op het voorplan of 
eerder achter de schermen? Aarzel niet om 
van de contactbon binnenin gebruik te 
maken. U bent alvast van harte welkom.

In het voorjaar plannen wij onze eerste 
publieke activiteit, waarover meer in een 
volgende publicatie. Misschien tot dan? 

Philippe Callaert 
voorzitter / lijsttrekker

U kan op ons  
rekenen!



Duur en onnodig!

Dure parking...
Eén miljoen euro of dik 40 miljoen oude 
Belgische Franken. Dat is de kostprijs 
voor amper 93 parkeerplaatsen op 
de Borchtsite. Het is waar dat er een 
parkeerprobleem is in Opwijk, maar 
meer dan 10.000 € per aangelegde 
parkeerplaats is nu ook van het goede te 
veel. Wij betreuren dat er zo onvoorzichtig 
wordt omgesprongen met het belastingsgeld 
en dat er weinig ruimte te bespeuren was 
voor enige creativiteit. Zijn bijvoorbeeld 
alternatieven onderzocht net buiten het 
centrum? Is er overleg geweest met de alle 
instanties? De scholen? De handelaars? 
Het is overigens de meerderheid zélf die 

het parkeerprobleem veroorzaakt heeft, 
door ongebreideld appartementsgebouwen 
te laten oprijzen waardoor er steeds meer 
auto's in het centrum blijven staan.

Hierdoor haalt de gemeentebestuur 
zich nogmaals onnodige uitgaven op 
de hals. Extra infrastructuurwerken, 
rioleringswerken, … dat kon allemaal 
gerust vermeden kunnen worden. Het 
lijkt erop alsof dit prestigieuze project 
er alleen komt om het blazoen van de 
huidige meerderheid mee op te poetsen. 
En ondertussen gaat er nogmaals een open 
ruimte in het centrum verloren...

Gemeenschapsdienst!
Meerderheidspartij N-VA 
glunderde bij de voorstelling van de 
“Gemeenschapsdienst”. Naar eigen 
zeggen zullen mensen zonder job op 
vrijwillige basis ingezet worden. In hun 
partijblaadje schrijft de partij van Inez 
dat mannen een aantal onderhoudstaken 
op zich nemen om nadien kans te maken 
op de gewone arbeidsmarkt.

Helemaal klopt dit verhaal toch niet 
want wat lezen we in Het Laatste Nieuws 
van enkele weken geleden? Dat het 
gemeentebestuur van Opwijk nogmaals 
een externe hovenier zal aanwerven om de 
groenperkjes te onderhouden. Blijkbaar 
laten de “vrijwillige nieuwkomers” het 
afweten en dus klopt het N-VA-verhaal 
van perfecte integratie niet. 

Feit is dat N-VA op zowel nationaal 
als lokaal vlak zeer kortzichtig is inzake 
integratie. Nationaal boegbeeld Theo 
Francken laat tienduizenden asielzoekers 
per jaar binnen en focust zich op de 

enkeling die hij kan uitwijzen. Op lokaal 
vlak zitten ze met de handen in haar want 
asielopvang kost handenvol geld en van 
integratie is totaal geen sprake. En toch 
moet naar de buitenwereld, want het zijn 
volgend jaar verkiezingen, de perceptie 
van hard beleid hoog gehouden worden. 
Perceptie, want in de praktijk gebeurt er 
helemaal niets.

Rika Bouderez, bestuurslid

Leest u even heel aandachtig: “De 
gemeente zal een oude aardappelloods 
opkopen voor 300.000 € om die te laten 
slopen. Op dezelfde plaats zal er een 
parkzone komen.”

De N-VA schepen van (onder 
andere) ruimtelijke ordening Inez 
De Conick zal dus uw en mijn 
belastingsgeld gebruiken om een 
loods te kopen, op slag af te breken 
en er vervolgens parkgebied van te 
maken. Driehonderdduizend euro, 
alsof het niets is, zou ons inziens veel 
beter kunnen besteed worden. Zijn 
er misschien rooskleurige financiële 
vooruitzichten? Is onze gemeente 
opeens heel rijk geworden? Mag er 
plotseling ongebreideld belastingsgeld 
over de balk gesmeten worden? Is 
er plots al voldoende gemeentelijke 
opslagruimte voor het materieel? 

Wij wensen de verkopers van de loods 
alvast een mooie handelsovereenkomst. 
De loods mag of kan dan principieel 
niet verkocht worden, want hij bevindt 
zich in een zogenaamde parkzone. 
Maar… de gemeente helpt de verkoop 
een handje door zelf 300.000 € op te 
hoesten. Nog goed dat er 'toevallig' 
een oude jongensschool te koop komt 
die 400.000 euro moet opbrengen 
om de aankoop te dekken. Dat 
meerdere verenigingen daar onderdak 
zouden kunnen vinden, wordt niet in 
overweging genomen. 

N-VA’ers durven en doen in Opwijk, 
jawel, maar (na-)denken? 

Gesjoemel met 
de patatten-

loods?
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Wakkere burger vs.  
gemeentebestuur

Een wakkere burger uit de Esp diende 
klacht in tegen het gemeentebestuur. 
Dat wil namelijk alle woningen vanuit 
de lucht fotograferen met een warmte-
camera. Op die manier kan de schepen 
van Leefmilieu, mits het juiste tijdstip 
van opname, opsporen welke huizen 
voldoende geïsoleerd zijn, of net niet.

De Opwijkenaar die niet wil dat zijn 
woning gefotografeerd wordt, haalt 
het argument van privacy-schending 
aan. Het kan niet dat men zonder 
toestemming van de betrokkenen 
een register bijhoudt van wie al-dan-
niet zijn woning isoleert. Ten eerste, 
isoleren of niet is een individuele keuze. 
Ten tweede, sommige mensen hebben 
misschien niet de nodige budgetten 
om dakisolatie te plaatsen. Dergelijke 
registers kunnen confronterend zijn, 
bijvoorbeeld tegenover de buren. En 
ten derde, het had het gemeentebestuur 
kunnen sieren om hierover de nodige 
communicatie te plegen.
Argumenteren dat ook andere 
gemeenten dergelijk onderzoek 
uitvoerden of dat alles sowieso te 
bekijken is via het internet is zeer flauw. 
De Privacycommissie onderzocht de 

zaak en kwam inderdaad tot de conclusie 
dat er een probleem is: iedereen zou 
via een website kunnen zien wiens 
dak wel of niet geïsoleerd is... en dan 
is het niet moeilijk om te besluiten dat 
je buurman of een andere kennis die 
isolatie inderdaad waarschijnlijk niet 
kan betalen… Op het moment dat we 
dit schrijven is er hierover overleg met 
het gemeentebestuur, maar nog geen 
resultaat. 

Wij hopen dat de wakkere burger zijn 
gelijk haalt, dit zou het gemeentebestuur 
terug met beide voetjes op de grond 
plaatsen – en mist Inez haar vlucht!

Ronny Conickx, bestuurslid

Terwijl de gemeente niet weet 
wat ze moet aanvangen met het 
beschermd schooltje van Nijverseel 
(vele verenigingen weten het 
wél, maar krijgen geen kans) 
zal er 100 miljoen Euro worden 
geïnvesteerd in de renovatie van de 
conciërgewoning en het onthaal van 
het Gemeenschapscentrum Hof ten 
Hemelrijk. 

Het lijkt erop dat dit bestuur, net zoals 
bij een spelletje Monopoly, gebouwen 
afbreekt en bouwt, verbouwt en 
verkoopt alsof het niets is. Totaal 
zonder visie of overleg, laat staan met 
enig rendement of ten voordele van de 
volledige bevolking.

Is het zo moeilijk om hierover expertise 
in te winnen? Of te rade te gaan bij 
de betrokkenen? Hebben de dames 
en heren van het gemeentebestuur 
misschien iets te winnen bij zoveel 
onduidelijkheid? Of is het kortweg 
van niet beter kunnen?

Gebouwenbeheer en ruimtelijke 
ordening zijn belangrijke 
departementen in een gemeente. 
Infrastructuur koppelen aan de 
huidige behoeften, koppelen aan de 
budgettaire uitgaven en met oog voor 
mobiliteit en omgeving, vraagt ervaring 
en doortastendheid. In Opwijk is het 
duidelijk dat het amateurisme troef is 
en we stellen vast dat de burgers daar 
het eerste slachtoffer van worden.

Gebouwen en 
verbouwen

 facebook.com/vlbelang

 twitter.com/vlbelang
 www.vlaamsbelang.org

 youtube.com/vlaamsbelang

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 gratis informatie over ons 
asiel- en migratiestandpunt
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!
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Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!

 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 

gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org


