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Het Antwerps stadsbestuur 
blijft doof en blind voor de 
problemen, bezorgdheden en 
verzuchtingen van de Ant-
werpenaren. Wij niet! Hal-
verwege de bestuursperiode 
van de N-VA/Vooruit/Open 
VLD-coalitie wil Vlaams Be-
lang Antwerpen de mening 
van de Antwerpenaren kennen 
over tal van stedelijke thema’s 
en onderwerpen: veiligheid, 
mobiliteit, immigratie en in-
tegratie, cultuur, leefbaarheid, 
wonen, sport enzovoort. 

Daarom lanceren wij in deze 
Volksgazet een grote Antwerp-

se volksbevraging (ook onli-
ne in te vullen!), die wij zullen 
gebruiken om de  Vlaams Be-
lang-beleidsprioriteiten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2024 te bepalen.

Burgemeester Bart De Wever en 
zijn door de socialisten gedo-
mineerde stadsbestuur nemen 
immers beslissingen boven de 
hoofden van de inwoners. Den-
ken we maar aan de verminking 
van Het Steen, de fusie met 
Borsbeek, de miljoenen euro’s 
aan belastinggeld voor de inte-
gratie- en diversiteitsindustrie, 
de praktijktesten met behulp 

van Unia, … Dat is weinig de-
mocratisch en nefast voor het 
welbevinden van de Antwerpe-
naren. 

Het Vlaams Belang wil in Ant-
werpen een voortrekker zijn in-
zake inspraak en democratisch 
bestuur van en voor de Ant-
werpenaren. Voor ons is geen 
enkel onderwerp taboe: wij 
gaan voor een beleid op maat 
van de Antwerpenaren, want 
daar heeft u recht op! Doe mee 
en vul nu onze Antwerpse bur-
gerbevraging in vanaf p. 3 in 
deze Volksgazet of online via  
antwerpseburgerbevraging.be.

Vlaams Belang 
Antwerpen lanceert 

grote Antwerpse 
volksbevraging

VOORUIT N-VA OPEN VLD

Bestel het nieuwste boek van Filip Dewinter via 
info@vlaamsbelangantwerpen.org. U kan het 
boek ook aankopen op ons secretariaat op de 
Amerikalei 98 (geopend op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag) of in café De Leeuw van 
Vlaanderen (gesloten op maandag en dinsdag). 
Kostprijs: 15 euro bij afhaling of 20 euro inclusief 
verzending

Omvolking, de grote vervanging

WE GAAN ER AAN KAPOT
Teken de petitie via
www.betaalbaartanken.be



Het Antwerpse stadsbestuur blijft de toenemen-
de problemen van de massa-immigratie richting 
Antwerpen negeren. Bart De Wever en co. zijn 
wat dat betreft multicultureel blind, politiek 
correct doof en antiracistisch stom. Ze weigeren 
te aanvaarden dat er een evidente link is tussen 
criminaliteit en vreemdelingen, tussen drugs-
handel en allochtonen, tussen werkloosheid en 
immigratie… De problemen worden onder de 
mat geveegd en iedere vorm van kritiek op de 
massa-immigratie wordt als racisme bestempeld. 
Meer nog, de Antwerpenaren moeten blijkbaar 
multicultureel opgevoed worden. Desnoods wor-
den kliklijnen en “mystery-callers” ingezet om 
zogenaamd racistische huisbazen of werkgevers 
op heterdaad te betrappen alsof het criminelen 
zijn…

Wie met de hond slaapt, krijgt zijn  
vlooien… 

Steeds meer stellen we vast dat burgemeester De 
Wever weigert te luisteren naar wat leeft bij de 
bevolking. Enkel zijn politiek overleven telt. De 
Wever en de N-VA hebben hun lot in Antwerpen 
verbonden aan de socialisten. De SP.a, nu Voor-
uit, die in het verleden de grote vijand was, is nu 
de beste bondgenoot geworden. Wie echter met 
de hond slaapt, krijgt ook zijn vlooien inclusief 
het multicul-, diversiteits- en open-grenzen-be-
leid. In plaats van de problemen van massa-im-
migratie aan te pakken concentreert de Vooruit/ 
Open VLD/ N-VA-coalitie zich op het realiseren 
van een aantal grote en prestigieuze infrastruc-
tuurwerken. En dat terwijl men nauwelijks oog 
heeft voor de sociale en maatschappelijke noden 
van de gewone man en vrouw. Als een keizer-kos-
ter regeert de burgemeester over de Antwerpena-
ren. Hij weet wat goed en slecht voor hen is en 
decreteert wat er zal gebeuren.

Annexatie Borsbeek bij Antwerpen

De fusie tussen Antwerpen en Borsbeek is zo’n 
typisch voorbeeld… Zonder enige inspraak van 
de bewoners wordt de kleine landelijke gemeente 
Borsbeek  bij Antwerpen ingelijfd. Dat een grote 
meerderheid van de bevolking tegen is, interes-
seert De Wever niet. Een referendum: nutteloos en 

overbodig, want de burgemeester weet het beter… 
Wat Borsbeek te wachten staat, weten de inwoners 
van de districten Ekeren, Berendrecht, Zandvliet 
en Lillo maar al te goed: het politiekantoor zal 
gesloten worden, het betalend parkeren wordt in-
gevoerd, de lage emissiezone (LEZ) wordt uitge-
breid, de belastingen gaan omhoog en de gemeen-
telijke autonomie wordt afgeschaft… De inwoners 
van Wommelgem, Edegem, Wijnegem, Mortsel, 
Stabroek, Zwijndrecht,… zijn gewaarschuwd.

Inspraak?

Hetzelfde verhaal voor heel wat stedelijke on-
derwerpen: de heraanleg van het Operaplein, 
de verbouwing van Het Steen, het herinrichten 
van de Turnhoutsebaan tot een fietsstraat, het in-
voeren van betalend parkeren in volkswijken in 
Merksem, Deurne, Hoboken en Wilrijk… Het 
stadsbestuur voert uit en de Antwerpenaar mag 
betalen. De mening van de Antwerpenaar telt op 
geen enkel moment meer.  

Directe democratie

Het Vlaams Belang is voorstander van directe 
democratie. De burger is meer dan verstandig ge-
noeg om zelf keuzes te maken en te beslissen. Er 
is nog nooit meer over inspraak gesproken dan 
nu terwijl de kiezer nog nooit minder inspraak 
heeft gehad. Het Vlaams Belang wil de macht 
teruggeven aan het volk. Uiteraard betekent dit 
dat het ondemocratische cordon sanitaire moet 
verdwijnen. Het betekent ook dat de Antwerpe-
naar via lokale referenda zich moet kunnen uit-
spreken over thema’s van lokaal belang: heraanleg 
van een plein of straat, de fusie van gemeenten, 
grote infrastructuurwerken… Het laatste woord 
moet altijd aan de Antwerpenaren zijn!

Districtsraden buitenspel…

De beslissingen over lokale aangelegenheden zou-
den in normale omstandigheden via de districts-
raden moeten lopen. Iedereen weet dat dit niet 
of nauwelijks gebeurt. De districtsraden zijn een 
schertsvertoning geworden. Zowat iedere vraag 
van de oppositie wordt als bovenlokaal bestem-
peld en afgewimpeld. Alles wordt beslist door het 
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb 
twitter.com/fdw_vb 

www.filipdewinter.be 

Vlaams Belang spreekt 
waar anderen zwijgen

Zonder enige inspraak van de in-
woners werd aangekondigd dat het 
kleine en landelijke Borsbeek bij 
Antwerpen wordt ingelijfd. Wat de 
mening van de Borsbekenaren en 
Antwerpenaren is, interesseert De 
Wever niet.

Wat Borsbeek te wachten staat, we-
ten de inwoners van de vroegere ge-
meenten en huidige districten Eke-
ren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
maar al te goed: het politiekantoor 
wordt gesloten, betalend parkeren 
wordt ingevoerd, de lage-emissie-
zone (LEZ) wordt uitgebreid, de 
belastingen gaan omhoog, de ge-
meentelijke autonomie verdwijnt 
en de grootstedelijke problemen 
nemen toe (drugs, illegaliteit, cri-
minaliteit).

In het bestuursakkoord van de 
N-VA en de lokale partij ‘Iedereen 
Borsbeek!’ staat letterlijk: “Een fu-
sie met Antwerpen is uitgesloten.” 
Toch wordt het ‘dorp naast de stad’ 
nu een ‘dorp in de stad’. Dat is 
zuiver kiezersbedrog! Het Vlaams 
Belang verzet zich dan ook tegen 
deze annexatie en verzamelt samen 
met onafhankelijke Borsbekenaren 
de nodige handtekeningen om een 
volksraadpleging te organiseren: 
democratie boven dictaat!

De inwoners van Wommelgem, 
Wijnegem, Edegem, Mortsel, Sta-
broek, Zwijndrecht, … zijn ge-
waarschuwd, want de machtsgeile 
De Wever maakt er geen geheim 
van dat hij ook nog andere gemeen-
ten wil opslokken.

Borsbeek als tiende stadsdistrict? 
Antwerpen palmt landelijke gemeente in,  

mening van Borsbekenaar telt niet

stadsbestuur. De districtsbesturen 
hebben niets te zeggen! 

Vlaams Belang luistert  
en spreekt! 

De legislatuur 2018 – 2024 is hal-
verwege. Terwijl de Antwerpse bur-
gemeester steeds arroganter wordt, 
wil het Vlaams Belang zijn oor te 
luisteren leggen bij de bevolking. 
Wat vindt u er feitelijk van? Wat is 
uw mening over het beleid van dit 
stadsbestuur? Is er voldoende in-
spraak? Wat kan er beter? Wat moet 

er veranderen? Daarom organiseert 
het Antwerpse Vlaams Belang een 
grote bevraging van de bevolking. 
Vul de enquête in en laat ons we-
ten wat u denkt. Luisteren naar de 
bevolking is de essentie van demo-
cratie. Luisteren dus naar de Ant-
werpenaren en hun tolk en woord-
voerder zijn in de districtsraden, de 
gemeenteraad en de parlementen. 
Dat is de ambitie van het Vlaams 
Belang: durven luisteren en vooral 
durven spreken!

Filip Dewinter

Door de grote werken aan de 
Vlaamse- en Waalsekaai kreunt 
de buurt onder grote overlast. De 
heraanleg is een goede zaak, maar 
er is helaas geen efficiënte aanpak 
van de hinder en overlast. Daar-
om drong gemeenteraadslid Filip 
Dewinter er bij bevoegd schepen 
Koen Kennis (N-VA) op aan om 
de volgende maatregelen te ne-
men: 

Gefaseerde verwijdering van de ter-
rassen in plaats van een permanen-
te verwijdering; buurtbewoners 
gratis en onbeperkt parking aan-
bieden in parking Steendok (mits 
tijdelijke inlevering van de bewo-
nerskaart); parkeertijd verlengen 
naar 5 uur; een herziening van het 

circulatieplan zodat iedere straat 
toegankelijk blijft; en de invoering 
van een stedelijke hinderpremie 
voor horeca en middenstand. 

Na aandringen van Vlaams Be-
lang Antwerpen ontvingen de 
geteisterde handelaars eindelijk 
hun hinderpremie van de Vlaamse 
overheid, maar dat is onvoldoen-
de. Dewinter drong daarom aan 
op meer financiële ondersteuning 
voor onze hardwerkende horeca 
en zelfstandigen.

Kaaien naar de haaien? 



V  LKSGAZET
ANTWERPSEDE 3

BESTUUR
Hoe wordt de stad door de huidige bewindsploeg 
bestuurd?
 zeer goed  
 goed  
 middelmatig  
 slecht  
 zeer slecht 
Welke score (van 1 tot 10) zou u huidig burgemeester 
De Wever geven?
…….
Heeft u vertrouwen in de huidige N-VA-Vooruit-Open 
VLD-coalitie? 
 ja  
 neen
Heeft u de voorbije 3 jaar een beroep gedaan op de Ant-
werpse ombudsdienst? 
 ja  
 neen
Moeten de districtsbesturen meer bevoegdheden en 
financiële middelen krijgen?  
 ja  
 neen
Moeten de districtsbesturen afgeschaft worden omdat 
ze geen meerwaarde brengen? 
 ja  
 neen

Kan u makkelijk terecht in het districtshuis of het 
stadskantoor voor formaliteiten en administratieve 
verplichtingen?   
 ja  
 neen
Vindt u het normaal dat de opcentiemen en aanvul-
lende lasten op de personenbelasting hoger zijn dan in 
bijv. Brasschaat, Schoten en Zwijndrecht?
 ja  
 neen
Moet Antwerpen uitgebreid worden met gemeenten 
uit de Rand zoals bijv. Borsbeek, Wijnegem, Wommel-
gem, Mortsel, Edegem, …? 
 ja  
 neen
Moeten de provinciebesturen: 
 verdwijnen  
 behouden blijven  
 meer bevoegdheden krijgen  
 minder bevoegdheden krijgen? 
 

VEILIGHEID
Is Antwerpen een veilige stad?  
 ja  
 neen
Is Antwerpen de voorbije jaren
 veiliger 
 onveiliger geworden?
Bent u tevreden over het veiligheidsbeleid van het 
huidig stadsbestuur?  
 ja  
 neen
Vindt u dat er in uw district een schepen voor veilig-
heid moet komen? 
 ja  
 neen
Bent u tevreden over de Antwerpse politie?
 ja  
 neen

Zo neen, wat stoort u het meest bij de politie?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Vindt u dat uw district over een politiesecretariaat moet be-
schikken waar u 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 terecht kan?
 ja  
 neen
Vindt u dat u steeds zonder afspraak terecht zou moe-
ten kunnen in een politiesecretariaat? 
 ja  
 neen
Vindt u dat de politie voldoende aanspreekbaar is?
 voldoende 
 onvoldoende 
Voelt u zich veilig op straat?  
 altijd  
 overdag wel, ’s avonds niet 
 nooit
Is er voldoende politietoezicht op straat?
 ja  
 neen
Kent u uw wijkagent?  
 ja  
 neen
Was u reeds het slachtoffer van criminaliteit in de stad?
 ja  
 neen
Zo ja, hoeveel keer?   
…..
Over welk(e) feit(en) ging het?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………....
Gaf u deze feiten aan bij de politie?
 ja  
 neen
Zo neen, waarom niet?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

SCHUD ZE WAKKER!
Grote Antwerpse volksbevraging na 3 jaar N-VA/Vooruit/Open VLD-stadsbestuur

VOORUIT N-VA OPEN VLD

Beste Antwerpenaar, 

Aan de hand van onderstaande bevraging willen wij als Vlaams Belang het Antwerps stadsbestuur aanmanen om maximaal rekening te houden met de behoeften, wensen en ver-
zuchtingen die leven onder de Antwerpenaren. Mogen wij u daarom vragen deze enquête, die ongeveer 15 minuten van uw kostbare tijd in beslag zal nemen, in te vullen? Alvast 
hartelijk dank voor uw gewaardeerde medewerking!

PS: u kan deze bevraging ook online invullen! Surf nu naar www.antwerpseburgerbevraging.be!
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Voelt u zich als vrouw veilig in deze stad?  
 altijd  
 soms  
 alleen overdag  
 nooit  
In welke wijk(en) voelt u zich onveilig?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Vindt u de aanwezigheid van militairen in het Ant-
werpse straatbeeld een meerwaarde? 
 ja  
 neen
Vindt u dat het stadsbestuur de jaarlijks wederkerende 
nieuwjaarsrellen goed aanpakt?
 ja  
 neen
Kent u mensen in uw nabije omgeving die slachtoffer 
van criminaliteit geweest zijn?  
 ja  
 neen
Zo ja, hoeveel? 
…..
Kent u de Blauwe Lijn?  
 ja  
 neen
Hoe was uw ervaring met de Blauwe Lijn? 
 geen  
 positief  
 negatief
Vindt u dat de drugsmaffia door het stadsbestuur hard 
genoeg wordt aangepakt? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van het legaliseren van soft-
drugs? 
 ja  
 neen 

LEEFBAARHEID EN 
WONEN
Ervaart u de volgende stedelijke problematiek zelf als 
een probleem:
De criminaliteit en onveiligheid in onze stad? 
 ja  
 neen
De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de politie?
 ja  
 neen
De hoge werkloosheid in onze stad?
 ja  
 neen
De aanwezigheid van zwerfvuil en sluikstort in onze 
stad?
 ja  
 neen
De toename van het aantal vreemdelingen in onze 
stad? 
 ja  
 neen

Het gebrek aan integratie van vreemdelingen? 
 ja  
 neen
De aanwezigheid van illegalen?  
 ja  
 neen
De islamisering van onze stad? 
 ja  
 neen
De vergrijzing van de Antwerpse bevolking? 
 ja  
 neen
De kwaliteit van het Antwerps onderwijs? 
 ja  
 neen
Het toenemende drank- en drugsgebruik bij minderja-
rigen? 
 ja  
 neen
De vervuiling door industrie? 
 ja  
 neen
De files op de wegen in en om Antwerpen?
 ja  
 neen
Het gebrek aan parkeerplaatsen? 
 ja  
 neen
De hoge parkeertarieven?  
 ja  
 neen
De hoge woning- en huurprijzen? 
 ja  
 neen
De lange wachttijden voor een sociale woning?
 ja  
 neen
Wordt u in uw buurt/straat geconfronteerd met:
Sluikstorten?   
 ja  
 neen
Zwerfvuil?   
 ja  
 neen
Hondenpoep?   
 ja  
 neen
Vandalisme?   
 ja  
 neen
Graffiti?   
 ja  
 neen
Verkrotting?   
 ja  
 neen

Agressief rondhanggedrag? 
 ja  
 neen
Drugsdealers?   
 ja  
 neen
Is de leefbaarheid er in uw buurt de voorbije jaren: 
 op vooruitgegaan  
 op achteruitgegaan      
 hetzelfde gebleven?
Besteedt het stadsbestuur voldoende aandacht aan de 
leefbaarheid van uw buurt?
 ja  
 neen
Bent u tevreden met het aanbod aan crèches in uw buurt?
 ja  
 neen
Bent u tevreden met het aanbod aan kinderopvang in 
uw buurt?  
 ja  
 neen
Wordt u voldoende betrokken bij de heraanleg van 
straten en pleinen in uw buurt? 
 ja  
 neen
Bent u tevreden over het winkelaanbod in uw buurt?
 ja  
 neen
Is het winkelaanbod de voorbije jaren in uw buurt? 
 toegenomen  
 verminderd   
 hetzelfde gebleven?
Is de kwaliteit van de winkels in uw buurt?  
 verbeterd   
 verslechterd   
 hetzelfde gebleven?
Is er voldoende groen in uw buurt? 
 ja  
 neen
Zijn er voldoende straatvuilnisbakjes aanwezig in uw buurt?
 ja  
 neen
Bent u tevreden over de straatvegers? 
 ja  
 neen
Bent u tevreden over de huisvuilophaling? 
 ja  
 neen
Bent u tevreden over de sorteerstraatjes? 
 ja  
 neen
Vindt u dat het recyclagepark gratis moet zijn?
 ja  
 neen
Vindt u dat Antwerpen voldoende inspanningen doet 
om het dierenwelzijn te verbeteren?  
 ja  
 neen
Zijn er voldoende hondenlosloopzones in uw buurt?
 ja  
 neen
Vindt u dat de Ring volledig moet worden overkapt?
 ja  
 neen
Vindt u dat anderstalige opschriften op winkels toege-
laten moeten zijn?  
 ja  
 neen 
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Wat is uw mening over het aantal nachtwinkels in uw buurt?
 te veel  
 voldoende   
 te weinig
Vindt u dat halalwinkels moeten worden:  
 gecontroleerd gedoogd  
 al dan niet beperkt worden toegelaten  
 verboden
Woont u graag in Antwerpen? 
 ja  
 neen
Waarom wel/niet?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Heeft u er al aan gedacht om de stad te verlaten?
 ja  
 neen
Waarom wel/niet?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
In welk stadsdistrict woont u?
…………………………………………………………
Vindt u dat uw district onafhankelijk van Antwerpen 
moet worden?
 ja  
 neen 

CULTUUR, SPORT,  
STADSVERNIEUWING
Vindt u de bouw van nieuwe wijken een goede zaak 
voor Antwerpen?  
 ja  
 neen
Ervaart u de aanbouw aan Het Steen als een meer-
waarde voor Antwerpen? 
 ja  
 neen
Vindt u dat onze stad subsidies moet uitkeren aan 
vzw’s en verenigingen die zich inzetten voor het 
normaliseren of promoten van diversiteit, islam en/of 
multicultuur? 
 ja  
 neen
Treedt het stadsbestuur voldoende kordaat op in de 
fraudezaak-El Kaouakibi? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van één voetbalstadion voor alle 
Antwerpse voetbalploegen? 
 ja  
 neen
Vindt u dat het stadsbestuur een fusie tussen voetbal-
clubs moet stimuleren? 
 ja  
 neen

Zijn er voldoende zwembaden in Antwerpen?
 ja  
 neen
Zijn de bestaande zwembaden voldoende hygiënisch?
 ja  
 neen
Zijn er voldoende groenvoorzieningen in Antwerpen?
 ja  
 neen
Worden de groenvoorzieningen voldoende goed on-
derhouden?   
 ja  
 neen
Is er voldoende speelruimte voor kinderen voorzien?
 ja  
 neen
Vindt u de invoering van fietsstraten (straten waar je 
niet sneller dan 30km/u mag rijden en geen fietsers 
mag inhalen) een goede zaak?
 ja  
 neen
Vindt u de heraanleg van de Turnhoutsebaan als fiets-
straat een goede zaak?
 ja  
 neen
Wat vindt u het meest dringend? (rangschik van 1 tot 
6)
..... De heraanleg van de Turnhoutsebaan
..... De heraanleg van de Groenplaats
..... De bouw van een nieuwe woonwijk op de Slacht-
huissite (achter het Sportpaleis)
..... De bouw van een nieuw, modern en polyvalent voet-
balstadion
..... De renovatie van oudere stadswijken om er de 
woonkwaliteit te verbeteren?
..... Iets anders, namelijk: 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Heeft Antwerpen een cruiseterminal nodig ter hoogte 
van Het Steen? 
 ja  
 neen 

IMMIGRATIE
Bent u voorstander van een immigratiestop in Antwer-
pen? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van het gemeentelijk stemrecht 
voor vreemdelingen?
 ja  
 neen
Wonen er te veel vreemdelingen in uw buurt? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van een verplicht inburgeringsbe-
leid met als consequentie uitzetting uit dit land?
 ja  
 neen
Moet het dragen van een hoofddoek achter een 
stadsloket worden toegelaten? 
 ja  
 neen
Vindt u dat niet-erkende moskeeën gesloten moeten 
worden?
 ja  
 neen
Vindt u dat er een moskeestop moet komen? 
 ja  
 neen

Bent u voorstander van een beperking van het aantal 
vreemdelingen per school? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van een inschrijvingsstop voor 
kansarme nieuwkomers in probleemwijken? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van een actieve opsporing, opslui-
ting en uitzetting van illegalen? 
 ja  
 neen
Bent u voorstander van een beperking van het aantal 
vreemdelingen als huurder in sociale wooncomplexen?
 ja  
 neen 

MOBILITEIT
Maakt u gebruik van het openbaar vervoer? 
 dagelijks  
 wekelijks  
 maandelijks    
 nooit 
Hoe veilig is het openbaar vervoer? 
 altijd veilig  
 nooit veilig  
 veilig tijdens daluren, onveilig tijdens piekuren
Welk openbaar vervoer is veilig? 
 alle trams en bussen 
 de trams wel, de bussen niet   
 de trams niet, de bussen wel  
 geen
Zijn de metrostations goed onderhouden?  
 ja  
 neen
Zijn de halteplaatsen goed onderhouden? 
 ja  
 neen
Zijn de metrostations veilig?
 ja  
 neen
Zijn de halteplaatsen veilig?
 ja  
 neen
Maakt u gebruik van deelfietsen (Velo)?
 ja  
 neen
Hoe ervaart u de kwaliteit in ervan?  
 goed   
 gemiddeld  
 slecht
Zijn er voldoende deelfietsstations? 
 ja  
 neen
Is de vraagprijs te hoog?  
 ja  
 neen
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Ergert u zich aan het roekeloos gebruik en wildparke-
ren van deelsteps? 
 ja  
 neen
Vindt u de lage-emissiezone (LEZ) een goede zaak 
voor Antwerpen? 
 ja  
 neen
Vindt u dat u met uw wagen de historische binnenstad 
moet kunnen bereiken?
 ja  
 neen
Gaat u werken met: 
 de auto  
 de fiets  
 het openbaar vervoer  
 te voet
Indien met de auto:
Zijn er voldoende parkeerplaatsen in uw buurt? 
 ja  
 neen
Zijn er voldoende parkeerplaatsen in de buurt van uw 
werk (als het zich in Antwerpen bevindt)?
 ja  
 neen
Maakt u gebruik van een Park and Ride 
(P+R)? 
 ja  
 neen
Hebt u een bewonerskaart?
 ja  
 neen
Lost de bewonerskaart uw parkeerprobleem op?
 ja  
 neen
Vindt u het betalend parkeren te duur?
 ja  
 neen
Indien met de fiets:
Zijn er voldoende fietspaden?
 ja  
 neen
Zijn de fietspaden verkeersveilig?
 ja  
 neen
Vindt u het tweerichtingsfietsen in eenrichtingsstraten 
veilig?
 ja  
 neen
Zijn de fietspaden goed aangelegd?
 ja  
 neen
Zijn de fietspaden voldoende verlicht?
 ja  
 neen
Moet u met fiets/auto/te voet langs verkeersonveilige 
kruispunten?
 ja  
 neen

Zo ja, welke?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Bent u voorstander van de ondertunneling van de 
kruispunten van de Singel?
 ja  
 neen
Bent u voorstander van een gemeentelijk referendum 
over belangrijke dossiers?
 ja  
 neen
Mag de luchthaven van Deurne uitbreiden tot een 
volwaardige regionale luchthaven?
 ja  
 neen
 

PRIORITEITEN  
VLAAMS BELANG
Gaat u akkoord met de volgende beleidsprioriteiten 
van het Vlaams Belang voor de Stad?
De criminaliteit en onveiligheid harder aanpakken
 ja  
 neen
De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de politie 
laten toenemen
 ja  
 neen
De hoge werkloosheid doen dalen 
 ja  
 neen
Van Antwerpen een propere stad maken
 ja  
 neen
Een migratiestop invoeren
 ja  
 neen
De actieve opsporing, opsluiting en uitzetting van 
illegalen
 ja  
 neen
De islamisering terugdringen
 ja  
 neen
Een bouwstop voor moskeeën invoeren
 ja  
 neen
De subsidies voor de multikul- en diversiteitsindustrie 
afschaffen 
 ja  
 neen
Het Vlaams karakter van Antwerpen versterken
 ja  
 neen
De armoede en vereenzaming bij ouderen aanpakken
 ja  
 neen

Strenger optreden tegen drugsmaffia en –dealers
 ja  
 neen
De files in en rond de stad aanpakken
 ja  
 neen
Meer parkeerplaatsen voorzien
 ja  
 neen
Lagere parkeertarieven invoeren 
 ja  
 neen
De lage-emissiezone (LEZ) afschaffen
 ja  
 neen
 

GEGEVENS
Wat is uw afkomst?
 Belg/Vlaming   
 Europese Unie  
 Noord-Afrika 
 Midden-Oosten  
 Afrika   
 Azië    
 Noord-Amerika  
 Zuid-Amerika 
 Anders, namelijk: .......................................................
Wat is uw geslacht? …..
Wat is uw leeftijd? …..  
Bij de lokale verkiezingen in 2018 stemde ik voor:
 N-VA 
 Groen    
 Vlaams Belang   
 SP.a (Vooruit) 
 PVDA 
 CD&V 
 Open VLD 
 anders 
 blanco
Volgende keer stem ik: 
 N-VA 
 Groen 
 Vlaams Belang 
 Vooruit 
 PVDA 
 CD&V 
 Open VLD 
 anders 
 blanco 
 nog niet beslist 
Wenst u op de hoogte te blijven over nieuws van het 
Vlaams Belang? 
 ja  
 neen
Zo ja, graag uw naam, postgegevens en e-mailadres
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Hartelijk dank voor uw tijd en medewerking!
   Gelieve deze enquête op één van onderstaande adressen te bezorgen:

Secretariaat Vlaams Belang Antwerpen  
Amerikalei 98, 2000 Antwerpen 

Café De Leeuw van Vlaanderen:  
Jezuïetenrui 1, 2000 Antwerpen 

Raadslid Werner De Gres:  
Hermelijnstraat 7, 2610 Wilrijk 

De heer John Wolf:  
Cruyslei 26, 2140 Borgerhout 

Raadslid Steve Van Broeckhoven:  
Binnenpad 3, 2040 Berendrecht

Raadslid Jan Van Wesembeeck:  
Bisschoppenlaan 471 bus 6, 2100 Deurne 

Café den Overal:  
Bredabaan 725, 2170 Merksem

Raadslid Van Noten:  
Margrietlaan 9, 2180 Ekeren

Raadslid Emile Pierre Smets:  
Moretusstraat 156/132, 2660 Hoboken

Raadslid Steven Liekens:  
Hugo Verrieststraat 14, 2600 Berchem



V  LKSGAZET
ANTWERPSEDE 7

Nieuwe Sharia4Belgium in de maak  

Huiszoekingen in Antwer-
pen bij moslimterroristen: 
burgemeester De Wever 
biedt geen transparantie

Recent werden in Antwerpen een 
13-tal (potentiële) moslimterro-
risten gearresteerd. Een aantal van 
hen wilde jaren geleden als min-
derjarige jihad-aanslagen plegen 
op het Centraal Station en op Fi-
lip Dewinter. Er wordt gesproken 
van een nieuwe Sharia4Belgium 
in opbouw. Vlaams Belang-frac-
tieleider Sam van Rooy bevroeg 
daarom burgemeester De Wever 
over het aantal potentiële islam-
terroristen en moslimfundamen-
talisten die in Antwerpen wonen 
of verblijven en op de terreurradar 
staan, evenals óf en hóe ze worden 
opgevolgd. Helaas gaf burgemees-
ter De Wever geen antwoord.

Van Rooy reageerde fel: “Het 
is onvoorstelbaar dat ik als 
gemeenteraadslid geen ant-
woord krijg op deze simpele 
vragen. Van de federale rege-
ring krijgen we zulke cijfers 
wel voor heel het land, maar 
De Wever wil ze niet geven 
voor Antwerpen. Wij vin-
den dat de Antwerpenaar het 
recht heeft te weten hoeveel 
radicale moslims en potentië-
le jihadisten er in zijn of haar 
buurt of district verblijven. 
In 2015 nog wees onderzoek 
uit dat in Antwerpen 27.000 
moslims (1 op de 5) begrip 
hebben voor de manier van 
actievoeren van de massa-
moordenaars en verkrachters 
van Islamitische Staat. Staat 
daarvan dan echt niemand op 
de terreurradar?”

Meer dan 1 op de 4 
vrouwen lastiggeval-

len op straat in  
Antwerpen-Noord  

Nooit eerder gaven zoveel vrouwen aan het slachtoffer te 
zijn geweest van straatintimidatie in het ‘diverse’ Antwer-
pen-Noord

Uit cijfers die gemeenteraadslid Anke Van dermeersch opvroeg blijkt dat 
10,4% van de Antwerpse vrouwen aangaf in 2021 te zijn lastiggevallen 
op straat. Dit betekent een stijging in vergelijking met het jaar 2020 en 
is een opmerkelijk hoog cijfer voor een coronajaar waarin mensen veel 
minder de deur uitkwamen.

In Antwerpen-Noord gaf zelfs 26,3% van de bevraagde vrouwen aan in 
2021 te zijn lastiggevallen op straat, het hoogste cijfer ooit. Meer dan 
1 op de 10 vrouwen (10,5%, een stijging met 3%) werd zelfs lichame-
lijk belaagd en bedreigd. Ook in Borgerhout (15,5%, een stijging met 
4,4%), op het Kiel (13,3%, een stijging met 2,1%), in het stadscentrum 
(13,5%, een stijging met 4,9%) en Hoboken (11,7%) is de situatie zeer 
slecht.

Van dermeersch reageerde: “Ondanks de coronaperiode blijft het aantal ge-
vallen van straatintimidatie erg hoog. In Antwerpen had je in 2021 als vrouw 
1 kans op 10 om op straat geïntimideerd te worden. Iets minder dan 1 op 
de 20 vrouwen werd 
zelfs fysiek bedreigd 
of aangevallen. In de 
zogenaamde diverse 
wijken en distric-
ten is de toestand 
nog dramatischer, 
met zelfs meer dan 
25% in Antwer-
pen-Noord. Zolang 
Antwerpen blijft ver-
vreemden en islami-
seren, zal dit helaas 
niet verbeteren.”

Antwerps stadsbestuur speelt Big Brother met half miljoen euro aan belastinggeld

Zelfs Unia wordt ingescha-
keld om de keuzevrijheid 
van verhuurders te beknot-
ten

Fractieleider Sam van Rooy on-
dervroeg Antwerps schepen voor 
gelijke kansen, integratie en in-
burgering en samenlevingsop-
bouw Karim Bachar (Vooruit) 
over het Antwerps actieplan voor 
praktijktesten op de huurmarkt. 
Daaruit bleek dat het Antwerps 
stadsbestuur een half miljoen 

euro aan belastinggeld uitgeeft om de 
keuzevrijheid van professionele ver-
huurders aan banden te leggen. De 
Wever gebruikt dus veel belastinggeld 
om Big Brother te spelen bij de immo-
sector.

Bij zogenaamde inbreuken riskeren 
makelaars tuchtstraffen en zelfs de in-
trekking van hun erkenning. Ze wor-
den zelfs verplicht tot het volgen van 
10 uur ‘vorming’, die nota bene wordt 
gegeven door Unia. Hetzelfde Unia 
dus waarover de Vlaamse regering, ge-

leid door de N-VA, stoer heeft beslist 
om de samenwerking stop te zetten en 
de Vlaamse financiering te stoppen.

Van Rooy concludeerde: “Het Ant-
werps stadsbestuur wordt steeds soci-
alistischer. Keuzevrijheid is een funda-
mentele vrijheid, namelijk de vrijheid 
om te verhuren aan wie men wil en om 
te beslissen wie men toelaat in zijn of 
haar eigen woning, zonder dat men 
zich daarvoor bij de overheid hoeft te 
verantwoorden. De klant is koning en 
men is baas in zijn of haar eigen huis!” 

Nieuw Tramplan: laat veiligheid primeren!
Filip Dewinter lanceert drie 
voorstellen om komaf te 
maken met onveiligheid op 
het openbaar vervoer

Met het nieuwe Tramplan 
wordt onze stad minder be-
reikbaar. Tram 7 mag dan wel 
blijven, trams 4 en 15 zullen 
verdwijnen. Verder spreekt het 
Tramplan helaas niet over wat 
het grootste verschil maakt in 
het succes van het openbaar 
vervoer: de veiligheid. Uit de 
cijfers blijkt dat agressie en 
onveiligheid op tram en bus 
alsmaar toenemen. Eén vrouw 
op de vier en één man op de 
vijf mijdt dan ook het open-
baar vervoer, uit angst. Perso-
neelsleden van het openbaar 
vervoer kregen in 2021 gemid-
deld maar liefst 13 keer per 
dag af te rekenen met agressie.

Daarom lanceerde Filip De-
winter deze drie voorstellen: 

• de oprichting van een po-
litionele Tram-, Bus- en 
Metrobrigade die (zoals 
in Brussel) toezicht houdt 
aan de haltes, in de me-
trostations en in de voer-
tuigen van het openbaar 
vervoer;

• volledig cameratoezicht 
op alle voertuigen van De 
Lijn (momenteel is slechts 
77% van de bussen van 
De Lijn en 64% van de 
voertuigen van de exploi-
tanten voorzien van came-
rabewaking, die soms ook 
niet werkt);

• het opstellen van een 
zwarte lijst van amok-

makers, overlastplegers 
en vandalen. Wie op die 
zwarte lijst terechtkomt, 
wordt de toegang tot het 
openbaar vervoer gewei-
gerd.



Het Vlaams Belang wil dat 
de overheden veel meer 
inspanningen doen om de 
energiefactuur opnieuw be-
taalbaar te maken. Onze 
partij deed ter zake al meer-
dere voorstellen en blijft 
druk zetten. “Energie is een 
basisbehoefte. Het is dan 
ook immoreel en onrecht-
vaardig dat overheden ener-
gie zo zwaar belasten dat de 
energiefactuur de facto een 
extra belastingbrief is”, stelt 
Vlaams volksvertegenwoor-
diger Sam van Rooy.

Als de huidige hoge ener-
gieprijzen aanhouden, 
dreigt het energiegebruik 
een gemiddeld gezin zo-
maar eventjes 8.000 euro 
per jaar te zullen kosten. 
Energie is een basisbe-
hoefte, maar we moeten 
vaststellen dat deze ba-
sisbehoefte onbetaalbaar 
wordt voor steeds meer 
gezinnen. Voor een groot 
deel is de forse verhoging 
van de energieprijzen een 
gevolg van externe fac-
toren. Denk maar aan de 
gestegen gasprijzen en de 
oorlog in Oekraïne.

Energiefactuur = belasting-
brief

Anderzijds moet worden 
vastgesteld dat ook de over-
heden fors verdienen aan 
de hoge energieprijzen en 
er dus zelf ook een bijdra-
ge toe leveren. Onze ener-
giefacturen zijn immers ver-
kapte belastingbrieven. En 
daar kan de overheid na-
tuurlijk wel iets aan doen. 
De overheid laat u via de 
energiefactuur bijvoor-
beeld fors meebetalen voor 
de subsidies voor groene 
stroom en ze int btw op de 
energiefacturen. Uit het ant-
woord op een parlementai-
re vraag van het Vlaams 
Belang bleek zelfs dat in 
2021 de btw-ontvangsten 
op energie met maar liefst 
twee miljard euro waren 
gestegen. 

Vlaams Belang wil btw op 
energie naar 6 %

Het Vlaams Belang dien-
de al in 2020 een wets-
voorstel in om de btw op 
energie te verlagen naar 6 
procent. “Dat voorstel werd 
door het Rekenhof becijferd 
op een kostprijs tussen 670 
miljoen en 1 miljard euro. 
Perfect haalbaar en betaal-
baar dus”, stelt Vlaams Par-
lementslid Sam van Rooy. 
Het voorstel werd echter 
verworpen door alle ande-
re partijen, N-VA en PVDA 
incluis. Partijpolitieke spel-
letjes primeren blijkbaar op 
het welzijn van de mensen. 

Ook in het Vlaams parle-
ment diende het Vlaams 
Belang al voorstellen in om 
de energiefactuur te doen 
dalen, onder meer door de 
groenestroomfinanciering 
uit de energiefactuur te 
halen en het energieland-
schap drastisch te vereen-
voudigen. Dat laatste kan 
door het distributienet uit 
handen van de intercom-
munales te halen.

Voor het Vlaams Belang is 
het de omgekeerde wereld 
dat de asielcentra gevuld 
zijn met migranten uit ande-
re werelddelen en er geen 
plaats is voor de Oekraïen-
se vluchtelingen. “Stop ein-
delijk de illegale immigratie 
uit andere continenten en 
maak werk van een terug-
keerbeleid voor afgewezen 
asielzoekers”, zei Vlaams 
Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken aan federaal 
staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie Sammy Mahdi.

Als gevolg van de Russische 
militaire invasie en de daar-
opvolgende oorlog wordt Eu-
ropa geconfronteerd met een 
enorme vluchtelingenstroom 
uit Oekraïne. Europa moet 
net als onze Europese bond-
genoten solidair zijn met 
deze Europeanen in nood, 
voornamelijk vrouwen en kin-
deren die, van zodra de vre-
selijke gebeurtenissen in hun 
land achter de rug zijn, allicht 
doorgaans zo snel mogelijk 
willen terugkeren.

Asielcentra zitten vol

Voor het Vlaams Belang is 
het echter onaanvaardbaar 
dat de meer dan 30.000 
plaatsen in de Belgische 
asielcentra volledig bezet 
zijn door voornamelijk jon-
ge mannelijke immigranten 
uit Afghanistan, Palestina, 
Somalië en Eritrea, waar-
door er geen plaats is voor 
de Oekraïense vluchtelin-
gen. Voor deze laatsten 
deed de federale staatsse-
cretaris voor Immigratie een 
oproep aan de bevolking 
om hen thuis op te vangen. 

“Dit is de omgekeerde we-
reld”, reageert Tom Van 
Grieken, “Ik vroeg de fe-
derale regering naar aan-
leiding van de Oekraïense 
vluchtelingencrisis dan ook 
om dringend werk te maken 
van een beleid dat de in-
stroom van illegale migran-
ten vanuit andere wereldde-
len verkleint en de uitstroom 
van de afgewezen asielzoe-
kers vergroot.”

TIJDELIJKE OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN

Sinds eind vorig jaar heeft 
het Vlaams Belang een GSM-
app. Onze partij was daar-
mee de eerste in dit land om 
zo’n mobiele applicatie te 
lanceren. De applicatie heeft 
tal van functionaliteiten, zoals 
een chatfunctie, een nieuws-
overzicht en een interactief 
gedeelte. Dat is leuk voor de 
gebruiker en interessant om 
direct informatie te vernemen, 
maar dat is ook noodzaak. 
Want zowel de overheid, de 
reguliere media als de nieu-
we sociale media - ‘Big Tech’ 
- proberen het Vlaams Be-
lang monddood te maken.

Met de applicatie kan je exclu-
sieve inhoud zien, maar ook 
allerlei functies gebruiken die 

enkel via de app beschikbaar 
zijn. Zo is er een ‘VB-chat’ 
waarmee mensen direct met 
de partij kunnen chatten, een 
‘nieuwsfeed’ en een scoresys-
teem dat gebruikers toelaat 
om punten te winnen. Dat kan 
bijvoorbeeld door iets te liken.

Maar los van al deze handi-
ge modaliteiten is de politie-
ke noodzaak van deze app 
groot. Het Vlaams Be-
lang wordt immers 
geconfronteerd met 
grootschal ige 
censuur. Verschil-
lende kopstuk-
ken van onze 
partij zijn al 
gecensureerd 
geweest door 

Twitter en Facebook. Nadat 
bijvoorbeeld voorzitter Tom 
Van Grieken een foto deel-
de van een Vooruit-politicus 
die met een poster van Sta-

lin poseerde, werd niet die 
Vooruit-politicus aangepakt, 
maar werd Van Grieken 
geblokkeerd door Twitter.

En terwijl de reguliere me-
dia liever het Vlaams Belang 
doodzwijgen – waardoor 
onze partij ondanks ons 
groot electoraal gewicht am-
per op de buis of in de krant 
komt – plannen de regerings-
partijen nieuwe wetten om 
afwijkende meningen aan 
banden te leggen of om op-
positiepartijen zoals ons op 
sociale media te beknotten.

“Google, Facebook 
en Twitter zijn al 

lang niet meer de 
vrijhavens op 

HEBT U DE VLAAMS BELANG-APP AL? 
Download ‘m op vlaamsbelang.org/app EN BREEK ZÉLF DE CENSUUR! 

het internet waar iedereen en 
elke mening welkom is”, legt 
voorzitter Tom Van Grieken 
uit. “Zwarte Piet moest er al 
aan geloven, en nu hebben 
de ‘Big Tech’-bedrijven hun 
vizier duidelijk op rechts-na-
tionalisten gericht zoals ons. 
Maar met deze app nemen 
we het heft in eigen han-
den: wacht niet tot het te laat 
is, breek zelf de censuur!”
De applicatie is gratis en be-
schikbaar via vlaamsbelang.
org/app of in de ‘Play Store’ 
voor Android-gebruikers en 
in de ‘App Store’ voor eige-
naars van een iPhone. Met 
de app blijft u ongefilterd in 
contact met het Vlaams Be-
lang en kan u zonder censuur 
onze standpunten vernemen.

ENERGIE STEEDS MEER ONBETAALBAAR:
Vlaams Belang wil taksen uit de factuur! 


