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Toen Bart De Wever, na zeven-
tig jaar socialistisch stadsbestuur, 
tien jaar geleden burgemeester 
werd, hoopten vele Vlaamse 
Antwerpenaren op een kordaat 
beleid dat komaf zou maken 
met het islamosocialisme. De 
realiteit met opnieuw socialisten 
in het bestuur toont ons helaas 
geen verbetering, wel integen-
deel. Tijdens het burgmeester-
schap van Bart De Wever werd 
Moha(m)med de populairste 
jongensnaam in onze stad, steeg 
het aantal moslimleerlingen in 

Stadsbegroting: Stadsbegroting: 
linkse subsidie-  linkse subsidie-  
waanzin!waanzin!
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het stedelijk lager onderwijs van 
45% naar meer dan 57% en 
kwamen er maar liefst 15 mos-
keeën bij, waardoor onze stad 
niet minder dan 65 islamitische 
gebedshuizen telt. Dit jaar ver-
leende het stadsbestuur reeds een 
positief advies voor de erkenning 
van en subsidies voor 10 extra 
moskeeën. 

Islamosocialisme

Dit stadsbestuur mag dan wel 
veel investeren in bakstenen, 

beton en allerlei prestigeprojec-
ten, de conclusie is hallucinant: 
Antwerpen wordt steeds voller, 
armer en islamitischer. Zolang 
de N-VA ervoor blijft kiezen om 
de rechtse kiezer van het Vlaams 
Belang uit te sluiten en te col-
laboreren met links, zal dit niet 
veranderen. Ook in 2023 is er 
dus slechts één alternatief, na-
melijk het Vlaams Belang! 

GRATIS STICKERS

Laat u zien als trotse Vlaamse Antwerpenaar!  
Verspreid daarom deze stickers: kleef ze op 
uw wagen, fiets, boekentas, rugzak, … Laat 
zien wie u bent en wees ambassadeur van onze 
stad. We bieden deze stickers gratis aan: haal 
ze af op ons secretariaat op de Amerikalei op 
maandag, woensdag of vrijdag. Of bestel ze 
via info@vlaamsbelangantwerpen.org.

DE STRANGERS 70 JAAR 
U leest in De Antwerpse Volksgazet op p. 6 een politiek in-
correct interview met De Strangers-monumenten John en 
Alex! Hun liedjes, die ondertussen taboe zijn op radio en tv, 
kunt u ongecensureerd beluisteren op de CD Stoute Liekes. 
De CD Stoute Liekes van De Strangers kunt u bestellen voor 
10 euro (+2.50 euro verzendingskosten) via info@vlaams-
belangantwerpen.org. 

Cyberaanval legt  Cyberaanval legt  
Antwerpen plat Antwerpen plat 
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Antwerpen, 
Vlaamse stad!
Ook in 2023 is er slechts 
één alternatief, namelijk 

het Vlaams Belang



“Antwerpen, Vlaamse stad”, het lijkt een evi-
dentie maar helaas is dat steeds minder het 
geval. Ondertussen heeft bijna 60% van de 
Antwerpse bevolking een migratieachtergrond. 
Bijna 40% van de inwoners van Antwerpen zijn 
van niet-Europese afkomst. In 1960, nauwelijks 
63 jaar geleden, had slechts 7% van de Ant-
werpenaren een migratieachtergrond. Van de 
530.000 inwoners van Antwerpen zijn 115.000 
vreemdeling (waarvan ongeveer de helft niet-
EU vreemdelingen). Van de 415.000 “Belgen” 
zijn 209.000 personen van niet-Europese af-
komst. Velen van hen hebben de dubbele (Ma-
rokkaanse, Turkse, Algerijnse, …) nationaliteit. 
Zowat alle islamitische landen houden immers 
vast aan de dubbele nationaliteit en proberen 
op die manier hun landgenoten bij de (islamiti-
sche) les te houden. 

1 op de 4 inwoners van Antwerpen is 
moslim …

Momenteel is ongeveer één op de vier van de 
inwoners van Antwerpen moslim. In het ste-
delijk onderwijs zijn van de 20.605 leerlingen 
11.305 moslim, wat betekent dat de islam 54% 
van de Antwerpse leer-
lingen vertegenwoor-
digt. De verkleuring 
en islamisering van 
Antwerpen gaat snel. 
Langzaam maar zeker 
worden de autochtone 
Vlaamse Antwerpena-
ren een minderheid in 
een eigen stad. 

Rookgordijnen 

Ondertussen probeert men de burger een rad voor 
de ogen te draaien. Via de lakse nationaliteitsver-
werving worden vele vreemdelingen plotseling 
“Belg”, waardoor ze uit de statistieken verdwijnen 
en de indruk gewekt wordt dat het allemaal zo’n 
vaart niet loopt.  

Een ander voorbeeld van hoe ze cijfers en sta-
tistieken manipuleren, is de manier waarop 
baby’s die op de wereld gezet worden door een 
moeder met vreemde nationaliteit in de statis-
tieken plotseling “Belg” zijn. Zo stellen we vast: 

in 2020 had in Antwerpen 64,2% van de 6.843 
geboren kinderen een moeder met een vreemde 
afkomst.  49,4% van alle Antwerpse moeders 
zijn in 2020 overigens niet-EU-vreemdelingen. 
Toch blijkt 76% van de pasgeborenen de Belgi-
sche nationaliteit te hebben. Deze opmerkelijke 
cijfers hebben alles te maken met de bijzonder 
gemakkelijke manier waarop de Belgische na-
tionaliteit kan worden verworven. Een kind 
geboren uit een vreemde moeder geboren op 
Belgisch grondgebied, maar met een Belgische 
vader verwerft immers bij geboorte automatisch 
de Belgische nationaliteit. Het feit dat kinderen 
geboren uit vreemde moeders ingeschreven wor-
den als Belg verandert uiteraard niets aan het 
omvolkingsproces.  

Moham(m)ed populairste naam in Ant-
werpen 

Het enige effect van de lakse nationaliteitswet-
geving is het creëren van een illusie van inte-
gratie. De realiteit is echter anders. Die omvol-
kingsrealiteit blijkt onder andere uit het feit dat 
momenteel in 18 steden en gemeenten (Ant-
werpen, Mechelen, Boom, Ganshoren, Ronse, 

Sint-Agatha-Berchem, 
Vilvoorde, Evere, Koe-
kelberg, Jette, Sint-Gil-
lis, Vorst, Schaarbeek, 
Anderlecht, Molen-
beek, Brussel, Sint-
Joost-ten-Node, Ma-
chelen) Moham(m)ed 
de populairste naam is 
voor baby’s in het be-
volkingsregister. 

Omvolking

De Vlaamse, autochtone bevolking van Ant-
werpen wordt in sneltempo vervangen door een 
hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse en Afrikaanse is-
lamitische bevolking. Één op de vier inwoners van 
onze stad is ondertussen moslim. Samen met de 
vervanging van de bevolking wordt ook onze ma-
nier van leven vervangen. Wie durft te verwijzen 
naar de omvolking van Antwerpen wordt onmid-
dellijk weggezet als racist of erger. Zo wordt het 
omvolkingsproces geduid als een “extremistische 
complottheorie”. Hoe extreemrechts kan het zijn 
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb 
twitter.com/fdw_vb 

www.filipdewinter.be 

Antwerpen, Vlaamse stad?
om tijdens een wandeling in Bor-
gerhout, Deurne-Noord, Hoboken 
of op het Kiel, de Seefhoek of Ant-
werpen-Noord vast te stellen dat we 
langzaam maar zeker vreemdelingen 
in onze eigen stad zijn geworden? 

Bescherm onze tradities!

Moet men een aanhanger van een 
complottheorie zijn wanneer men 
als burger de indruk heeft dat de 
politieke en culturele elite met hun 
dagelijkse lofzangen op de diversi-
teit en de multicultuur voorstander 
zijn van een proces van etnisch-cul-
turele transitie dat plaatsvindt in al 
onze grote en middelgrote steden? 
Moet men een gevaarlijke extre-
mist zijn om tot de conclusie te 
komen dat onder het mom van 
antiracisme en multiculturele ver-
draagzaamheid ook in Antwerpen 
Zwarte Piet geweerd wordt, kerst-
markten veranderen in winterfees-
ten, kruisbeelden moeten verdwij-
nen uit onze culturele centra en 
halalvlees gegeten moet worden in 
onze scholen om bepaalde “nieuw-
komers” niet te choqueren?  

Antwerpen wordt 
Antwerpistan

Het wordt meer dan tijd om het tij te 
keren. Eénmaal moslims een meer-
derheid vormen in onze stad (wat 
nu al het geval is in heel wat wijken 
en stadsdelen) zijn we de controle als 
Vlamingen volledig kwijt. De strijd 
winnen tegen de omvolking is voor-
al een kwestie van tijd en politieke 
moed. Vele partijen huilen mee met 
de wolven in het bos. In ruil voor 
moslimstemmen faciliteren de tra-
ditionele partijen de islam, met alle 
gevolgen van dien. Antwerpen telt 
momenteel meer dan 60 moskeeën, 
Arabisch is de voertaal geworden in 
vele wijken en stadsdelen, en hoofd-
doeken en halal zijn eerder de regel 
dan de uitzondering. Er moeten dui-
delijke keuzes gemaakt worden: aan-
passen of terugkeren, een immigra-
tiestop invoeren en de islamisering 
terugdringen. Immigratie is immers 
geen mensenrecht maar een voor-
recht. Alleen zo maken we van Ant-
werpen opnieuw een Vlaamse stad! 

Filip Dewinter

In 2017 voerde Antwerpen als eer-
ste Vlaamse stad een lage-emissie-
zone (LEZ) in, maar de krijtlijnen 
worden bepaald door de Vlaamse 
regering. In de lage-emissiezones 
van Antwerpen en Gent zijn die-
selwagens vanaf 2031 niet meer 
welkom. Vanaf 2035 verbannen 
ze zelfs álle brandstofwagens en 
zullen er in Antwerpen dus nog 
alleen maar elektrische wagens 
binnen mogen. Ook besliste de 
Vlaamse regering om reeds 
vanaf 2026 strengere regels 
op te leggen: voor diesel-
wagens komt de limiet dan 
op euronorm 6 te liggen, 
voor benzine op euronorm 
3, en ook plug-inhybri-
des zullen voortaan onder 
diezelfde regels vallen. Het 
Vlaams Belang is en blijft de 
enige partij die zich verzet tegen 
deze autofobe waanzin. Van in het 
begin hebben wij ons principieel 
verzet tegen de LEZ en dat zullen 

wij altijd blijven doen, zéker tegen 
deze aangekondigde verstrengin-
gen! Fractieleider Sam van Rooy 
legde hierover voor de zoveelste 
keer het stadsbestuur op de roos-
ter, maar de N-VA-Vooruit-Open 
VLD-coalitie blijft de LEZ helaas 
verdedigen. 

Verzet tegen nóg 
strengere LEZ! 

“De Vlaamse 
Antwerpenaren 

worden een 
minderheid in 

hun eigen stad!”
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Het Vlaams Belang veroor-
deelt rellen en stelt Marok-
kaanse gemeenschap ver-
antwoordelijk voor geweld 
en vandalisme.

Vlaams Belang Antwerpen ver-
oordeelde tijdens de laatste twee 
gemeenteraden van 2022 de rellen 
die in onze stad plaatsvonden na 
afloop van de WK-voetbalwedstrij-
den van Marokko. Dat het geen 
geïsoleerde incidenten van “enke-
lingen” betrof, werd bewezen door 
het feit dat er rellen waren in zowel 
Borgerhout, Antwerpen-Noord als 
op het Kiel. 

Integratie-failliet

Antwerps gemeenteraadslid Filip 
Dewinter, die burgemeester Bart De 
Wever over de feiten interpelleerde, 
is van mening dat de incidenten niet 
politiek correct geminimaliseerd mo-
gen worden. “Het gaat over veel meer 
dan een uit de hand gelopen afterparty 
of knaldrang van gefrustreerde jongeren. 
Het betreft een gewelddadig verzet tegen 
iedere vorm van integratie en inburge-
ring en het is een agressieve bevestiging 
van de Marokkaanse identiteit. Het is 
een confrontatie met de overheid, het 
volk en het land waar deze Marok-
kaanse gemeenschap nochtans woont, 

Antwerpen kent een groeiend
Marokkanenprobleem

Exact een jaar nadat fractieleider 
Sam van Rooy bij burgemeester Bart 
De Wever ernstige aandacht vroeg 
voor het levensgevaarlijke fenomeen 
van bendes allochtone jongeren die 
elkaar te lijf gaan met machetes en 
andere wapens, viel er in Berchem 
een dodelijk slachtoffer van het zo-
genaamde drillrapgeweld. Hoewel 
burgemeester De Wever reeds een 
jaar geleden meedeelde dat er in de 
stedelijke scholen een campagne te-
gen wapenbezit zou komen, is daar 
tot op vandaag niets van te merken.  

Hardere aanpak! 

Op de suggestie van Sam van Rooy 
om met andere steden samen te wer-
ken ter bestrijding van deze terreur 

werd niet ingegaan. Van Rooy: “Het 
is duidelijk dat het Antwerps stadsbe-
stuur geen greep krijgt op deze drillrap-
bendes en er niet in slaagt escalatie van 
dit allochtoon bendegeweld te voor-
komen.” Het Vlaams Belang blijft 
alvast aansturen op een veel betere 
opvolging van dit nieuwe geweldda-
dige en levensgevaarlijke fenomeen 
en op een veel hardere aanpak van 
deze vaak minderjarige criminelen. 

Levensgevaarlijke
drillrapbendes teisteren 

Antwerpen

werkt en leeft” , aldus Dewinter. “Hoe 
symbolisch zijn de beelden van een 
grote juichende menigte op de Turn-
houtsebaan, waarbij een Marokkaan 
twee verdiepingen hoog klimt om 
een vlag van de Rode Duivels neer te 
halen en daarna ostentatief met een 
Marokkaanse vlag staat te zwaaien. 
Het failliet van de integratie kan niet 
beter worden geïllustreerd. Aan deze 
omgekeerde vorm van kolonisatie 
moet een einde komen.” 

Het antwoord is niet alleen meer 
politie, strengere straffen en een 
kordate aanpak, maar een beleid 
van aanpassen of opkrassen! 

Het Vlaams Belang is en blijft een 
grote voorstander van een hoofd-
doekenverbod, zeker in ons stede-
lijk onderwijs, en bij uitbreiding 
ook in het gemeenschapsonderwijs 
en het vrij onderwijs in deze stad. 
De islamitische hoofddoek is im-
mers een vrouwenonderdrukkend 
vestimentair symbool van de islam, 
waar elke dag opnieuw wereldwijd 
vele miljoenen meisjes en vrouwen 
onder lijden. 

Scholen moeten plaatsen zijn waar 
kinderen en jongeren zich in alle 
vrijheid en openheid, ongeacht 
hun afkomst, sociale klasse of reli-
gie, kunnen ontwikkelen. Een leer-
kracht die voor de klas komt met 
een hoofddoek op, maakt voort-
durend het politiek-ideologisch 
statement dat meisjes en vrouwen 
minderwaardig zijn. Voor (moslim)

meisjes wordt het daardoor nog veel 
moeilijker gemaakt om ervoor te 
kiezen de hoofddoek niet te dragen. 
Het is ook een islamiserende wet-
matigheid dat hoe meer meisjes en 
vrouwen ergens een hoofddoek dra-
gen, hoe moeilijker het voor indivi-
duen wordt om er geen te dragen. 

Stop met valse woke-argu-
menten 

Dat er in Antwerpen te weinig leraren 
van allochtone origine zijn, mag nooit 
een excuus zijn om de hoofddoek toe 
te laten. Net zoals het zogenaamde 
tekort aan rolmodellen voor jonge 
moslima’s om hen te overtuigen als-
nog voor de klas te staan. Het zijn net 
de vrouwen die de moed hebben om 
hun hoofddoek af te leggen en de is-
lam thuis te laten, zoals het hoort, die 
als rolmodel moeten dienen. 

Voer nu hoofddoekenverbod in! 
Anke Van dermeersch: “Op het 
moment dat wij in deze gemeente-
raad een discussie houden over het al 
dan niet toelaten van hoofddoeken, 
worden er in Iran vrouwen opgepakt, 
mishandeld en zelfs vermoord omdat 
zij het recht en de vrijheid opeisen 
om de hoofddoek af te leggen. En 
als je als leerkracht of leerkracht in 
opleiding niet kunt begrijpen dat 
je een bepaalde visie of ideologie 
uitdraagt door het gebruik van 
bepaalde symbolen, dan 
ben je niet geschikt als 
leerkracht. Het heeft 
dan ook geen enkele 
zin om deze leer-
krachten in oplei-
ding, die dat niet 
begrijpen, een 
stageplek te geven 
in het stadsonder-
wijs.”

Volg fractieleider 
Sam van Rooy via: 

 /samvanrooyVB 

 /samvanrooy1 

 www.samvanrooy.be
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Politioneel gezag ondermijnd

Gewezen recherchehoofd van de haven en tevens 
oud-politiecommissaris Daniël Dewulf ging scherp 
tekeer in zijn kritiek op de realiteitszin vanuit de hui-
dige politieorganisatie in hun strijd tegen de drugs-
oorlog: “Politiediensten zijn steeds meer gebonden 
aan regelneverij en men heeft federaal zodanig veel 
niveaus gecreëerd waardoor kordaat en efficiënt 
optreden in de kiem wordt gesmoord. Men is geë-
volueerd naar een systeem waarin criminelen beter 
beschermd zijn dan slachtoffers.” 

“Vanuit het federale niveau mag men dan functies 
en korpsen in het leven roepen, de drugscrimina-
liteit wordt steeds minder bestreden. Stop met het 
hiërarchisch kluwen en de wildgroei aan allerlei 
functies binnen de drugsstrijd en start met aan-
gepaste en verstrengde wetgeving! De straffen voor 
zowel drugsbezit- als gebruik moeten veel strenger 
worden en iedere agent zou strenger mogen, zo niet 
moeten, optreden”, beklemtoonde Dewulf. 

Tram der 
traagheid“Burgemeester De Wever kan perfect wettelijk 

het leger opvorderen. Waar wacht hij op?” 
Gebrekkige tramverbindingen 
en trams die amper snelheid 
kunnen maken

Uit metingen uitgevoerd door de or-
ganisatie TreinTramBus blijkt dat de 
gemiddelde snelheid van de Antwerp-
se trams vergelijkbaar is met die van de 
paardentrams van 120 jaar geleden, 
slechts zo’n 16 km/u! Ook de bussen 
geraken in Antwerpen amper vooruit, 
tot grote frustratie van de reizigers. 

Sam van Rooy: “Het kan toch niet zo 
zijn dat anno 2023 de gemiddelde snel-
heid van onze Antwerpse trams dezelfde 
is als de paardentrams van 120 jaar gele-
den! Ook de stiptheid en de frequentie van 
bepaalde tramlijnen laten te wensen over, 
en de trams zitten vaak ook overvol. En 
daarvoor moeten tramreizigers dan veel 
geld betalen? Dit is gewoonweg spuwen in 
het gezicht van de vele Antwerpenaren die 
het openbaar vervoer willen gebruiken!” 

Stilstaan

Hoewel de Vlaamse overheid reeds in 
2007 (meer dan 15 jaar geleden!) een 
studie liet uitvoeren voor het volledi-
ge traject van tramlijn 15 (Antwerpen 
LO-Boechout) en verschillende uit te 
voeren verbeterpunten doorgaf aan 
de stad Antwerpen, werden die tot op 
heden niet gerealiseerd. Terwijl in ste-
den in onze buurlanden de kwaliteit 
van het openbaar vervoer vaak enorm 
vooruitging, blijft men in Antwerpen 
letterlijk stilstaan. Schepen Koen Ken-
nis (N-VA) verschuilt zich achter De 
Lijn, die een gebrek aan personeel aan-
geeft, en achter de Vlaamse regering, 
die nota bene geleid wordt door zijn 
eigen partij, de N-VA.  

Mobiele puinhoop

De reiziger, jong en oud, die vaak veel te 
lang moet wachten op overvolle trams, 
heeft hier geen enkele boodschap aan. 
Antwerpen zal meer en meer een mo-
biele puinhoop worden, waarbij de 
gehoopte en beoogde zogeheten ‘modal 
shift’ compleet de mist in gaat. 

Drugsoorlog: ex-agenten getuigen en delen hun ervaring 

Enkele dagen nadat een onschuldig elfjarig kind werd doodgeschoten, hield Vlaams Belang Antwerpen op minder dan 500 meter van het plaats delict een perscon-
ferentie. Gemeenteraadslid Filip Dewinter verzamelde gewezen politie-inspecteurs- en commissarissen: “Het heeft geen zin om de spierballen te rollen, noch om 
steeds de zwarte piet door te schuiven naar een ander niveau. Vandaag laten wij deskundigen aan het woord met decennialange ervaring die zowel pijnpunten 
blootleggen als duiding geven over de noden op het veld. Men mag dan wel beweren dat onze partij aan de zijlijn staat te roepen, bij deze doen wij het tegen-
overgestelde: bijgestaan door experten, toont onze partij verantwoordelijkheidszin om op een realistische manier komaf te maken met de drugsmaffia.” 

“Waar een wil is, is een weg”

Criminoloog en gewezen politiecommissaris Kri-
stof Luypaert doorbrak het taboe om het leger in te 
zetten tegen de wildgroei aan drugsaanslagen: “Ten 
tijde van de aanslagen van de bende van Nijvel, de 
CCC en de aanvallen op Joodse instellingen enkele 
jaren geleden, schakelde men terecht defensietroepen 
in. Hoewel de situatie vandaag strategisch-operati-
oneel vergelijkbaar is, onderneemt men geen enkele 
actie in deze. Men mag vanuit het stadsbestuur dan 
wel meedelen dat de opvordering van het leger een 
federale bevoegdheid is, de realiteit ligt enigszins 
anders. Op basis van artikel 43 van de wet op het 
politieambt, kan de burgemeester deze federale in-
stanties, wat concreet het leger betekent, perfect laten 
inschakelen. In tegenstelling tot wat men vaak te 
horen krijgt betreffende de effectiviteit van de inzet 
van het leger, zal men dankzij defensie meer con-
trole, nauwkeurige afbakening en preventie creëren. 
Mijn oproep is dan ook zeer duidelijk: burgemeester, 
vorder het leger op!” 

Scheepvaartpolitie: minder in plaats van 
meer middelen 

“In 2005 beschikte de Scheepvaartpolitie over 
iets minder dan 150 manschappen. Hoewel de 
toenmalige korpschef van de lokale politie mee-
deelde dat dit aantal binnen de twee jaar zou 
worden opgetrokken naar 182 manschappen en 
het stadsbestuur zelfs een oproep deed om tot 
340 krachten binnen de Scheepsvaartpolitie te 
komen, bewerkstelligde men geen verhoging, 
maar kwam er een verlaging van het aantal 
bevoegde agenten. Op de dag van vandaag kan 
deze dienst in volle drugscrisis slechts beschik-
ken over 90 medewerkers. Deze cijfers spreken 
boekdelen en tonen aan dat de ‘sense of urgency’ 
binnen de bestuurseenheden totaal ontbreekt. 
Het is immers de haven van Antwerpen die de 
importbron van de drugshandel is. Men belooft 
meer, maar er volgen alleen maar minder mid-
delen”, getuigde Erik Hasaers, gewezen hoofdin-
specteur van de Scheepvaartpolitie. 

Kristof Luypaert Erik Hasaers Daniël Dewulf

Inzetten op ervaring
In tegenstelling tot burgemeester Bart De Wever, die bij zijn aantreden meer dan tien jaar geleden verklaarde om van de strijd tegen drugs zijn topprioriteit te maken, 
schakelt Vlaams Belang Antwerpen een versnelling hoger. “Bij de komende verkiezingen zullen er meerdere gewezen prominenten uit politiediensten kandideren 
op onze lijsten. Een kordate aanpak die steunt op realiteitszin en ervaring is meer dan ooit aan de orde”, besluit Filip Dewinter, die steevast als eerste het debat in 
de strijd tegen drugs op de Antwerpse gemeenteraadsagenda plaatst. 

Gewezen politiecommissaris Gewezen hoofdinspecteur Scheepvaartpolitie Gewezen politiecommissaris
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Tussen 2022 en 2025 zou het 
stadsbestuur maar liefst 95 miljoen 
kunnen besparen indien ze de sub-
sidies schrapt van een vijftigtal niet 
echt Antwerps of Vlaams klinken-
de vzw’s zoals Ghana Council, Iben 
Sina, Imane, Mama-Lufuma, Sautus 
Sunnah, Bindus, Dahira Touba, ... 
Fractieleider Sam van Rooy: “Al 
bijna tien jaar worden in Antwerpen 
de subsidies rijkelijk rondgestrooid, 
en al bijna tien jaar is daarover te 
weinig transparantie, met als triest 
dieptepunt de zaak-El Kaouakibi. 
In dit stadsbestuur mag de socialisti-
sche schepen Karim Bachar Antwerps 
belastinggeld gebruiken voor onder 
andere ‘vormingen voor makelaars 

en studenten rond omgaan met dis-
criminatie op de huurwoningmarkt’. 
Begrijpe wie kan!” 

Antwerpenaar 
betaalt het gelag

Van Rooy: “En ondertussen worden 
de Antwerpenaren uitgemolken met 
een hoge aanvullende personenbe-
lasting, met duurdere vuilniszakken 
en sorteerstraatjes en met hogere 
parkeertarieven. Ook allerlei admi-
nistratieve dienstverlening en sport-
lessen, sportkampen en zwembeur-
ten worden duurder.” Het budget 
van onze stiefmoederlijk behan-
delde districten wordt verminderd 

Stadsbegroting: socialistische 
subsidies draaien op volle toeren

met 5%: voor 2023 gaat het om 
653.000 euro. “Dat is nota bene 
slechts iets meer dan het bedrag 
dat deze stad jaarlijks naar Afrika 
stuurt,” berekende van Rooy. 

Eerst ónze mensen 

Ons principe is duidelijk: géén 
geld voor het buitenland, wél 
voor Antwerpen; géén subsidies 
voor linkse hobbyclubjes en de di-
versiteitsindustrie, wél voor onze 
Antwerpenaren. In deze zware cri-
sistijd is de kern van het Vlaams 
Belang, onze bestaansreden, be-
langrijker dan ooit tevoren: eerst 
onze mensen!

Jaarlijks draagt onze stad een kost van 
535.250 euro voor de zogenaamde 
‘Zuidwerking’. Dat blijkt uit de ant-
woorden van schepen voor Ontwikke-
lingssamenwerking Nabilla Ait Daoud 
(N-VA) op vragen van gemeenteraads-
lid Anke Van dermeersch. 

‘Zuidwerking’ is de term die het stads-
bestuur gebruikt om de uitgaven aan 
ontwikkelingslanden te benoemen. 
Schepen Ait Daoud deelde mee dat 
dit jaarlijkse bedrag verdeeld wordt 
onder verschillende projecten voor 
4 ‘partnerlanden’, met name Ghana, 

Congo, Senegal en Marokko. De uit-
gekeerde bedragen betreffen uiteen-
lopende projecten van jaarlijks 3.500 
euro voor Viva Salud, een NGO die 
instaat voor “een betere integratie voor 
vrouwen in het netheidsbeleid van de 
Congolese stad Lubumbashi”, tot jaar-
lijks 15.000 euro voor Accorpe, een 
organisatie die zich bezighoudt met 
irrigatiesystemen in Marokko. 

Niet het OCMW van heel de wereld

Het Vlaams Belang hekelt dat Ant-
werps belastinggeld gespendeerd 

Antwerpen keert jaarlijks meer dan half 
miljoen euro uit voor projecten in Congo, 

Senegal, Ghana en Marokko 
wordt aan Afrikaanse landen. “We 
zijn als Antwerpenaren solidair met 
heel de wereld, behalve met de Vlamin-
gen die het erg moeilijk hebben in deze 
energiecrisis met verhoogde inflatie”, al-
dus gemeenteraadslid Anke Van der-
meersch. “We moeten eerst onze men-
sen helpen en eventueel daarna pas geld 
geven aan Marokko, Congo, Senegal en 
Ghana. De rellen, het buitenproportio-
nele vandalisme en de brandstichtingen 
naar aanleiding van de Marokkaanse 
voetbalwedstrijden, tonen trouwens 
aan dat de loyaliteit vanuit Marok-
kaanse hoek niet wederzijds is.” 

In de nacht van 5 op 6 decem-
ber waren het niet de goedheilige 
Sint en zijn traditionele zwarte 
pieten die binnenvielen bij onze 
stadsdiensten, maar cybercrimi-
nelen. Na meer dan drie maan-
den is alle schade nog steeds niet 
hersteld en blijft het nog gissen 
naar de totale kostprijs en impact 
van deze digitale schade. Het be-
drag van 70 miljoen euro wordt 
genoemd, het wordt alleszins dus 
een zeer bittere pil voor de Ant-
werpse belastingbetaler. 

Toen Sam van Rooy enkele maan-
den voor de aanval, naar aanleiding 
van cyberaanvallen op zowel en-
kele intercommunales als op ver-
schillende havenbedrijven, bij het 
stadsbestuur polste naar de digitale 
beveiliging van onze stadsdiensten, 
was er volgens burgemeester De 
Wever geen vuiltje aan de lucht. En 
toch bleek het niet lang daarna een 
fluitje van een cent voor cybercri-
minelen om ongemerkt meer dan 
500 gigabyte aan digitale informa-
tie te stelen.  

Te weinig geïnvesteerd

Van Rooy: “Het Antwerps stads-
bestuur heeft jarenlang veel te wei-
nig geïnvesteerd in cyberveiligheid, 
waardoor de cyberomgeving van de 
stad zo lek is als een zeef en de pri-
végegevens van de Antwerpenaren 
gewoon te grabbel werden gegooid. 
Dat is slecht bestuur en dat komt de 
Antwerpse belastingbetaler nu letter-
lijk duur te staan!” 

Digitalisering te snel en roe-
keloos

“Het Vlaams Belang is altijd een 
koele minnaar geweest van een ver 
doorgedreven digitalisering van de 
stedelijke diensten. Zéker wanneer, 
met besparingen als drijfveer, de 
traditionele niet-digitale dienstver-
lening wordt afgebouwd. Helaas 
moeten we vandaag aan den lijve 
ondervinden dat overheden in dit 
land de digitalisering op een te 
snelle en roekeloze manier aan het 
bewerkstelligen zijn. Onze partij 
blijft er alvast op aandringen om 
persoonlijk contact en papier niet 
zomaar te vervangen door virtu-
eel contact en digitale informatie”, 
aldus fractieleider Sam van Rooy. 
“Reeds jaren waarschuwden ver-
schillende audits voor een tekort 
aan middelen en personeel voor 
cyberveiligheid. Betreurenswaar-
dig dat men hier nooit gevolg 
aan gaf en dat het tot een cy-
beraanval is moeten komen alvo-
rens men overgaat tot de nood-
zakelijke investeringen. Ik dring 
erop aan om te schrappen in 
subsidies voor de diversiteitsin-
dustrie en dit geld te gebruiken 
voor de digitale veiligheid van 
de Antwerpenaar!” 

Stad ondermaats 
beveiligd tegen 

cybercriminaliteit 

Lees alles over
Vlaams Belang Antwerpen via:

 
    
/Vlaamsbelangantwerpen

 /VBAntwerpen 

 www.vlaamsbelangantwerpen.be
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AV: Vorig jaar werden De 
Strangers gehuldigd met o.a. een 
feest op de Flandriaboot en zongen 
jullie het Antwerps volkslied op 
het balkon van het stadhuis van 
Antwerpen. De Strangers: bekend, 
beroemd, berucht?

Alex: “De Grote Markt stond vol 
en de burgemeester zong enthou-
siast mee, maar ik vind beroemd 
zijn niet zo belangrijk. Het is ons 
allemaal overkomen. Toen we De 
Strangers oprichtten in de vroege 
jaren vijftig was het niet onze be-
doeling om Vlaanderen te verove-
ren. We waren al blij dat we op het 
podium van het parochiehuis van 
’t Kiel mochten staan. We kunnen 
niet anders dan tevreden zijn, maar 
ik verlang geen eerbetuigingen.” 

John: “Het is altijd plezant om bij-
een te komen en over vroeger te pra-
ten. We zijn er echter niet op uit om 
permanent gehuldigd te worden. 
De Strangers bestaan ondertussen 
70 jaar en hoewel we niet écht be-
roemd zijn, worden we nog altijd 
gespeeld zelfs op de Vermassacreer-
de Radio en Televisie (VRT).” 

De Antwerpenaren zijn 
Strangersgezind, de politie-
kers niet … 

AV: De Strangers zingen luidop 
wat vele Antwerpenaren stilletjes 
denken. Zijn jullie een groep van 
het volk? 

John: “Jazeker! De mensen waren blij 
dat we zulke zogenaamd stoute liedjes 
durfden zingen maar onze humor was 

nooit beledigend”. 

Alex: “Wij zongen wat vele Antwer-
penaren stilletjes denken. Vele poli-
tiekers vonden dat maar niks, maar 
ze hielden zich gedeisd omdat ze 
wisten dat de bevolking Strangers-
gezind was.” 

AV: De teksten van de Stran-
gersliedjes van toen zoals Viva 
De Vakbond, OCMW en Zieke-
kas in het Antwerps dialect, zou 
dat vandaag in woke-tijden nog 
kunnen? 

Alex: “De tijden zijn veranderd. 
Vroeger was er meer zogenaamde 
vrije meningsuiting dan nu. De 
politieke correctheid is een nieuwe 
vorm van censuur geworden. Er 
is altijd wel iemand die zich bele-
digd voelt. Allez, pak nu het liedje 
Borgeri-Borgerhout-Borgerokko … 
mochten we dat vandaag voor de 
eerste keer zingen dan braken ze 
het kot af.” 

John: “Wij zongen in het ‘Ant-
warps’. Tegenwoordig spelen jon-
geren alleen nog maar Engelstalige 
muziek, maar de meesten weten 
niet eens waarover het gaat. Ze 
luisteren niet naar de tekst. Dat 
vind ik spijtig.” 

Vreemd in eigen stad 

AV: Hebben jullie Antwerpen 
zien evolueren tijdens de voor-
bije 70 jaar? 

John: “Het is heel anders dan vroe-
ger. Eén voorbeeld: vroeger werden 

Antwerpens bekendste groep De Strangers bestaat ondertussen 70 jaar. 
Meer dan een halve eeuw De Strangers konden we niet onopgemerkt 
laten voorbijgaan. Tijd voor een ongezouten babbel met de Strangers 
John en Alex. Ze zijn ondertussen Antwerpse iconen geworden. Ant-
warpe is het officieuze volkslied van Antwerpen en burgemeester Bart 
De Wever noemde De Strangers terecht “levend Antwerps erfgoed”.

wij op ’t Kiel ontvangen en werden 
door de Abdijstraat gereden in een 
open wagen. Het volk stond rijen 
dik. Nu weten ze op ’t Kiel niet 
meer wie wij zijn, want ’t Kiel is 
Marokko geworden. Het drugge-
relateerde geweld van de laatste tijd 
vind ik verschrikkelijk.” 

Alex: “Dat is op naam te schrijven van 
alle volkeren die in de loop van de jaren 
naar hier zijn verhuisd. Je ziet dat ook 
aan het straatbeeld. Hoe het huisvuil 
hier nu staat, dat had je 40 à 50 jaar 
geleden niet. Ik voel me in mijn eigen 
stad soms een vreemde eend in de bijt.” 

Boycot 

AV: In de jaren ’90 en daarna 
was er de media-boycot tegen De 
Strangers. Dat was het gevolg van 
jullie optreden in Antwerpen voor 
het Vlaams Blok in 1992. Is die 
hele kwestie na 30 jaar verteerd?

John: “Nee, dat is nooit verteerd. 
Dat kan ook niet. We hebben altijd 
voor iedereen opgetreden, zelfs ooit 
voor de communistische partij in 
Aalst. Maar goed, het is altijd wat. 
Ik was vroeger de enige socialist van 
de groep en toen we ooit voor de 
tjseven optraden op ’t Kiel, was mijn 
vader, die een knalrode sos was, daar 
ook niet mee opgetogen (lacht).” 

Alex: “Wij hebben nooit iemand 
uitgesloten. Het was de toenma-
lige burgemeester Bob Cools die 
gezorgd heeft dat de “knoppekes 
dicht gingen”. 

John: “Bob Cools dat is die met drie 
nullen … (lacht) ja, ja.” 

Alex: “Men deed alsof wij het 
huisorkest waren van het Vlaams 
Blok terwijl we één keer voor het Blok 
hadden opgetreden. Kijk, alles wat met 
het Vlaams Blok te maken had , moest 
de grond worden ingestampt. Als 
Dewinter een bolleke was gaan drinken 
in café Den Engel, was Den Engel ook 
niet goed meer. Dat hebben wij met 
De Strangers ook meegemaakt, maar 
de gewone mens is altijd achter De 
Strangers blijven staan.” 

De taal maakt het volk 

AV: Wat was jullie leukste anek-
dote? 

John: “Een leuke anekdote was 
toen we op het Koninklijk Paleis 
ontvangen werden door koning 
Boudewijn. We gaven hem een 
boek met al onze liedjesteksten en 
zeiden dat hij ze allemaal vanbui-
ten moest kennen tegen dat we te-
rugkwamen. Daar moest hij mee 
lachen (lacht).” 

Alex: “Ik vind dat nog altijd een 
misstap van ons, want ik ben een 
overtuigde orangist. Mijn droom 
is om verenigd te worden in een 
Groot-Nederland.” 

John: “Bij mij is dat ook. Vergeet 
niet dat Vlaanderen behoorde tot 
de Spaanse Nederlanden en daar 
heb ik niks op tegen.” 

Alex: “Ja, taal maakt een volk hè. 
België, dat is … Allez, hoeveel mi-
nisters zijn hier wel niet? 

John: “Ja, maar we gaan hier niet te 
veel aan politiek doen hè (lacht).” 

Alex: “Het maken van België was 
een diplomatiek aaneensmeden van 
Wallonië en Vlaanderen, maar dat 
kwam niet uit het hart, maar uit be-
rekening en machtshonger. Een taal 
maakt een volk, volgens mij. Als we 
nu bij Nederland zouden zijn, zou-
den we meer serieus worden geno-
men en zouden we gelukkiger zijn. 
België hangt aan elkaar met anoma-
lieën en rommel.” 

(Dit interview is een samenvatting van een 
interview dat eerder reeds in het weekblad 
’t Pallieterke verscheen. Met dank aan 
Strangers John en Alex.) 

Stoute Liekes: “Onze liedjes 
waren nooit beledigend ... 
Wij zongen wat er leefde bij 
de Antwerpenaren.” 

INTERVIEW MET DE STRANGERS

Alle zogenaamde Stoute Liekes van 
De Strangers vindt u terug op deze 
unieke CD

Met o.a. De Ziekekas, Vivan De Vakbond,
Borgeri-Borgerhout-Borgerokko, OCMW en vele andere 
nummers van De Strangers.

De liedjes die ondertussen taboe zijn op radio en tv kunt u 
ongecensureerd beluisteren op de CD Stoute Liekes. Bestel de 
CD Stoute Liekes van De Strangers aan 10 euro  (+2.50 euro 
verzendingskosten) via info@vlaamsbelangantwerpen.org.
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Steeds meer anderstaligen en capaciteitstekort in het onderwijs 

DE POLDER 
Geplande moskee teruggefloten

BORGERHOUT
Groen en overlast Te Boelaerpark

DEURNE Neen aan de autofobie!HOBOKEN
Stop het drugsgeweld

De aanhoudende bevolkings-
groei in onze stad zorgt ervoor 
dat de nood aan scholen en lera-
ren torenhoog is. In het school-
jaar 2024-2025 zullen er maar 
liefst tussen de 4.500 en 5.000 
plaatsen tekort zijn in het se-
cundair onderwijs. Bovendien 
hebben steeds meer leerlingen 
niet het Nederlands als thuis-
taal, terwijl de wachtlijst voor de 

onthaalklassen voor anderstalige 
nieuwkomers in Antwerpen blijft 
aangroeien. Onderwijsschepen 
Beels (Vooruit) verklaarde dat 
ze “oprecht niet weet hoe we die 
kinderen straks gaan opvangen”. 
Zolang echter op federaal ni-
veau de immigratiestroom geen 
halt toegeroepen wordt, zal het 
plaatsgebrek in ons Antwerps on-
derwijs alleen maar toenemen. 

Daling onderwijsniveau 

Bovendien leidt dit onvermijdelijk 
tot een nefaste daling van het on-
derwijsniveau. In tegenstelling tot 
de beleidspartijen, die de problemen 
opstapelen in plaats van ze op te los-
sen, kwam Vlaams Belang-gemeen-
teraadslid Peggy Pooters tijdens de 
commissie Onderwijs met het con-
structieve voorstel om kleuters uit de 

derde klas te toetsen aan bindende 
taaltesten. “Verplicht de kinderen die 
zo goed als Nederlandsonkundig zijn 
om een jaartje extra in de derde kleu-
terklas te zitten en creëer taalbadklas-
sen. Zolang men hier geen gebruik van 
maakt en de migratiekraan richting 
Antwerpen blijft openstaan, zullen de 
taalachterstanden, het capaciteitstekort 
en bijgevolg het algemeen onderwijsni-
veau alsmaar dalen”, aldus Pooters. 

Nieuws uit onze districten 

De islamitische vzw Het Gezin, dat in 2015 de oude Bosschool kocht met de bedoe-
ling er een moskee van te maken, is door de rechtbank van eerste aanleg veroordeeld 
voor een reeks bouwovertredingen en het niet-naleven van de bevelen tot bouwstop. 
Twee personen van de vzw werden zelfs veroordeeld wegens doodsbedreigingen tegen 
bouwtoezichters van de stad Antwerpen. 

Al vele jaren volgt het Vlaams Belang dit dossier van 
dichtbij op. Een moskee hoort immers niet thuis in 
Vlaanderen en al zeker niet in onze landelijke polder-
dorpen. Toen we merkten dat er verbouwingswer-
ken plaatsvonden aan de Bosschool, hebben zowel 
gemeenteraadslid Filip Dewinter als districtsraadslid 
Steve Van Broeckhoven de bevoegde schepenen aan 
de tand gevoeld. Hoewel schepen Tom Meeuws 
(Vooruit) beweerde dat de verbouwingen volgens de 
juiste procedure verliepen, stellen we het tegenoverge-
stelde vast. Wij zijn alvast verheugd met de rechterlijke 
uitspraak en zullen dit dossier nauwgezet blijven opvol-
gen. Geen moskee in ons Polderdistrict! 

In oktober jongstleden werd er door de groendienst een rondleiding gege-
ven voor geïnteresseerde buurtbewoners. Het betrof een uiteenzetting over 
het beheersplan van het Te Boelaerpark. Er werd onder meer verduidelij-
king gebracht over de stukken park die momenteel afgeschermd worden 
om begroeiing opnieuw de kans te geven zich op een natuurlijke wijze 
verder te ontwikkelen. In het “bosgedeelte” van het park 
zijn er nog heel wat stukken waar er duidelijke spo-
ren van passanten zijn. Daarom suggereerde raads-
lid Marc De Meyer tijdens de recentste districts-
raad om bepaalde stukken van het park tijdelijk 
af te sluiten zodat het groen zich opnieuw kan 
ontwikkelen.  

Daarnaast vraagt het Vlaams Belang meer toe-
zicht aan de speelfontein. Er is daar immers 
naast de overvolle vuilnisbakken regelmatig 
zwerfvuil terug te vinden door ‘jongeren-
feestjes’. 

Het centrum van Hoboken werd de afgelopen maanden meermaals opge-
schrikt door zowel vuurwerkbommen als geweerschoten. Het drugsgeweld 
neemt hand over hand toe en de mocromaffia gaat steeds driester te werk. 
Zowel federaal als lokaal wordt er veel te weinig gedaan om dit probleem 
aan te pakken. In de aanloop naar 2024 willen wij, bestuur en fractie, vooral 
blijven inzetten op de leefbaarheid van het district. Een 
district waar iedereen die mee wil werken aan die 
leefbaarheid, welkom is. Degenen die deze doel-
stelling onderuit halen, moeten echter keihard 
worden aangepakt. Het bestuur en de fractie van 
Vlaams Belang Hoboken willen samen met alle 
inwoners van het district graag in debat gaan en 
luisteren naar wat er écht leeft. Wij willen niet 
alleen problemen aankaarten, wij willen ook 
nadenken over oplossingen. En dat doen 
wij niet alleen. Daarvoor hebben wij de 
inwoners van Hoboken nodig. Zo zul-
len we sterk en met een programma 
op maat van de inwoner van Hobo-
ken naar de verkiezingen van 2024 
kunnen gaan.

Na een draak van een proefopstelling van november 2020 tot augustus 2021, wil het dis-
trictscollege van Deurne er nu een ‘Projectdefinitie Frank Craeybeckxlaan, Te Couwelaarlei’ 
doorjagen, waarbij in deze buurt maar liefst 135 parkeerplaatsen zouden sneuvelen. Er is 
dus zo goed als geen rekening gehouden met de opmerkingen die gemaakt werden tijdens 
de georganiseerde buurtbesprekingen. Het districtsbestuur heeft dan wel de mond vol van 
‘burgerparticipatie’, maar gedraagt zich in dit dossier meer als het Politbureau van China, 
waar men ook geen enkele tegenspraak duldt.  

Theoretisch verdwijnen er ‘slechts’ 18 van de 199 officiële parkeerplaatsen, maar in werke-
lijkheid zijn er nog 107 opritten die nu ook als extra parkeerplaats gebruikt worden, maar 
in de toekomst deze optie verliezen. Als we hier dan het verlies aan parkeerplaatsen op de 
Frank Craeybeckxlaan en de Couwelaarlei na de heraanleg (voorzien in 2024) 
bijtellen, dan is dit een verlies van in totaal 250 parkeerplaatsen! En dat 
in een gebied waar de parkeerdruk nu al gigantisch is. 
 
Voor het Vlaams Belang is dit onaanvaardbaar. Vlaams Be-
lang Deurne zal zich daar samen met de buurtbewoners en 
de middenstanders tegen blijven verzetten. Ook in Deur-
ne-Zuid gaat er met de heraanleg van de Boekenberglei en 
de Arenawijk een pak parkeerplaatsen verloren. Boven-
dien zal een heleboel verkeer niet meer door de Arena-
wijk kunnen rijden, waardoor de Boekenberglei en de 
Herentalsebaan zullen dichtslibben. Voor het Vlaams 
Belang is het duidelijk: de autofobie en het autopestbe-
leid in Antwerpen en in Deurne moeten stoppen! 

Steve Van Broeckhoven
Fractieleider De Polder

 Elke Heylen
Fractieleider Hoboken

Jan Van Wesembeeck
Fractieleider Deurne

Marc De Meyer 
 Fractieleider Borgerhout 



Een studie van de energie-
regulator VREG waarschuwt 
dat er een overbelasting van 
ons elektriciteitsnet dreigt. 
“Niet alleen moet er drin-
gend forser geïnvesteerd 
worden in ons stroomnet, 
de energietransitie moet ook 
veel minder abrupt gebeu-
ren. Met oog voor realisme 
in plaats van groenlinkse 
dogma’s achterna te hol-
len”, klaagt Vlaams Parle-
mentslid Sam Van Rooy aan. 

Als er niet dringend miljar-
den worden geïnvesteerd 
in het distributienet, dreigt 
volgens een studie van de 
energieregulator VREG in 
2030 een overbelasting tot 
maar liefst 48 procent van 
de elektriciteitskabels in 
Vlaanderen en zelfs tot 54 
procent van de transforma-
toren. In de jaren daarna 
zou de overbelasting nog 
veel groter worden. 

Hogere energiefacturen 

De oorzaken zijn duidelijk: 
de regering wil de elektri-

ficatie er snel doorjagen, 
maar heeft te weinig geïn-
vesteerd in het stroomnet 
om dat mogelijk te maken. 

Om het verbruik beter te 
spreiden, werd het ingewik-
kelde ‘capaciteitstarief’ in-
gevoerd dat de factuur ook 
voor kleine verbruikers ver-
hoogt. Nu raadt de VREG 
ook aan de elektrische 
wagens trager op te la-
den.  “Wat zal het volgen-
de zijn: afschakelplannen? 
Het Vlaams Belang blijkt de 
enige partij van het gezond 
verstand te zijn. Wij pleiten 
voor een geleidelijke transi-
tie in plaats van dit dogma-
tische haastwerk dat chaos, 
onbetaalbaarheid en pro-
blemen veroorzaakt”, rea-
geert Van Rooy. 

OVERBELASTING 
ELEKTRICITEITSNET DREIGT:
VLAAMS BELANG WIL REALISTISCH ENERGIEBELEID 
IN PLAATS VAN GROENLINKSE CHAOS

België kampt weer met een 
asielcrisis. Het aantal asielaan-
vragen in België lag in 2022 niet 
minder dan 42 procent hoger 
dan 2021. Maar liefst 36.871 
personen dienden in 2022 een 
asielaanvraag in, meteen het 
hoogste cijfer sinds de histori-
sche dijkbreuk van 2015. Terwijl 
andere landen hun asielbeleid 
met succes verstrengden, zuigt 
het rampzalige Belgische beleid 
steeds meer asielzoekers aan. 
Ondertussen werd het budget 
voor de opvang opgetrokken tot 
703 miljoen euro. “De opvang-
structuren en onze samenleving 
als geheel kunnen die enorme 
toestroom niet meer verwerken. 
Het is hoog tijd voor een veel 
strenger asielbeleid”, reageert 
Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken.  

België blijkt nog steeds een van 
de populairste bestemmings-
landen van asielzoekers. In de 
pers spreekt men steeds over 
‘vluchtelingen’. Het gaat echter 
om mensen die ons land ille-
gaal binnenkomen na een hele 
reeks andere veilige landen te 
hebben doorkruist. De meeste 
asielaanvragen worden overi-
gens onontvankelijk verklaard 
omdat het vaak niet om echte 

vluchtelingen gaat. Nog niet 
één op vijf van de afgewezen 
asielzoekers keert (vrijwillig of 
gedwongen) terug. De opvang-
centra zitten vol mensen die hier 
niets te zoeken hebben.  

Rampzalig beleid leidt tot chaos 

Ondertussen wordt de chaos 
die het rampzalige Belgische 
beleid veroorzaakt steeds meer 
duidelijk. Massale vechtpartij-
en in asielcentra zijn schering 
en inslag. Veel asielzoekers 
belanden op straat omdat de 
opvangstructuren vol zitten. Ho-
tels worden misleid om er asiel-
zoekers in te kunnen dumpen. 
Het onderwijs kan de enorme 
toestroom van anderstalige 
leerlingen die extra zorgen no-
dig hebben niet meer aan. “Het 
desastreuze Belgische beleid is 
een gevaar voor ons welzijn en 
onze toekomst. We moeten er 
maar eens mee stoppen de pro-
blemen van heel de wereld te 
importeren”, zegt Van Grieken. 

Scandinavië bewijst: kordaat 
immigratiebeleid werkt! 

In landen die wél een kordaat 
asielbeleid voeren, ligt het 
aantal asielzoekers veel lager. 

“Dat bewijst dat de hoge asiel-
cijfers een rechtstreeks gevolg 
zijn van het nefaste Belgische 
beleid. De Scandinavische 
landen, die vroeger ook een 
laks beleid voerden, deden de 
afgelopen jaren datgene wat 
de Belgische regering mani-
fest weigert te doen: effectieve 
maatregelen nemen om de in-
stroom in te dammen, en met 
resultaat”, zegt Van Grieken. 
“Het wordt tijd dat ook hier ein-
delijk geluisterd wordt naar het 
Vlaams Belang en dat er wordt 
gekozen voor een migratiestop 
en een beleid dat inzet op de 
opvang van vluchtelingen in de 
eigen herkomstregio.”

RECORDAANTAL ASIELZOEKERS:
GEVOLG VAN NEFAST ASIELBELEID, TIJD VOOR EEN MIGRATIESTOP! 

NIEUW BOEK VAN BARBARA PAS
Het Communautair Alfabet

Elk jaar wordt tussen de 7,6 en 12 miljard euro 
Vlaams geld naar Wallonië versluisd. Een situatie 
die al decennialang aansleept zonder enig zicht op 
beterschap. De Belgische federale regering slaagt er 
niet in een beleid te voeren dat tegemoet komt aan 
de wensen en noden van Vlamingen én Walen. 
“Vlamingen en Walen zijn verschillende volkeren die 
op een andere manier bestuurd moeten worden. Enkel 
een scheiding kan daaraan tegemoet komen”, stelt 
Barbara Pas, fractievoorzitter van het Vlaams Belang in 
de Kamer van volksvertegenwoordigers.  

Bestel Het Communautair Alfabet gratis via
www.vlaamsbelangwinkel.org of scan de QR-code.

SYSTEEMPARTIJEN KEUREN VERBOD 
OP VERBRANDINGSMOTOREN GOED
Op 14 februari ’23 keurde 
het Europees Parlement on-
danks waarschuwingen van de 
auto- en energiesector met een 
krappe meerderheid van 340 
stemmen nieuwe uitstootbeper-
kingen goed voor personen- 
en bestelwagens. De emissies 
daarvan moeten tegen 2030 
worden verlaagd met respectie-
velijk 55 en 50 procent. Tegen 
2035 mogen er zelfs nog enkel 
“uitstootvrije” auto’s verkocht 
worden. N-VA, cd&v, Open Vld 
en Groen stemden voor. Vooruit 
was afwezig bij de stemming. 
Enkel het Vlaams Belang stem-
de tegen. “Deze nieuwe beper-
kingen zijn onrealistisch. De 
groene agenda primeert blijk-
baar op alles en houdt geen 
rekening met de haalbaarheid 

of de negatieve gevolgen. De 
gewone burger kan zich deze 
luxe van dure elektrische wa-
gens niet permitteren”, rea-
geerde Europees Parlementslid 
Gerolf Annemans. 


