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Woordje van de Voorzitter
Beste inwoners van Aartselaar,
In 1978 was Vlaams Belang, toen onder de
naam Vlaams Blok, de allereerste moderne
rechts-radicale partij van Europa en groeide
tot de mainstream in de jaren 90. Uit politiek
eigenbelang tekenden àlle democratische(?)
en verdraagzame (?) Vlaamse partijen voor
het politiek geënsceneerde proces tegen
mijn partij. Bij de publieke opinie brokkelde
de steun voor het Cordon Sanitaire echter
af en zonder de Franstalige partijen had het
ondemocratische Cordon nooit overleefd.
België is hiermee het enige land waar de
deur voor radicaal rechts gesloten blijft.
Niets om fier over te zijn.
In tegenstelling tot hun hoogdravende
woorden ondersteunt ook N-VA het Cordon
uit machtsoverwegingen. Liever met linkse
partijen aan de macht dan kiezen voor
echte en noodzakelijke verandering.
foto: Wikimedia, Wojtekskalski

Zo zouden zij ook een pak van hun Vlaamsnationalistische standpunten, waarmee ze
hun kiezerspubliek verleid hebben, kunnen
waar maken.
U herinnert zich misschien nog hoe in uw
gemeente tijdens de installatievergadering
van 2 januari 2013 het Cordon Sanitaire
tweemaal dreigde doorbroken te worden?
Toenmalig gemeenteraadslid Liliane Mariën
kreeg met goedkeuring van de oppositie het
voorzitterschap van een vierde commissie
(de bedoeling van het schepencollege was
deze commissie te laten voorzitten door een
vertegenwoordiger van de oppositie) en
een opvolgersplaats in de politieraad.
Onze N-VA burgermoeder verklaarde niet
in deze "valstrik" te willen trappen. Na de
paniekreactie bij de meerderheid werd
dankzij een paar deskundige ingrepen het
Cordon in Aartselaar alsnog hersteld. Het
Antwerpse schoonverdiep keek immers
streng toe...

Het Vlaams Belang zal, in tegenstelling tot
wat men ook beweert, steeds opkomen voor
het echte herstel van onze maatschappij
waarin de wil van de kiezer primeert!
Een stem voor onze partij is dus zeker
geen verloren stem, maar het is een plicht
voor wie transparante en constructieve
beleidsvoering wil!
Rita Ceulemans
Afdelingsvoorzitter

Plastic: een zegen of een ramp?
In 1924 schonk een Vlaming, Leo
Baekelandt, zijn naam aan bakeliet,
de eerste kunststof. Baekelandt wordt
algemeen aanvaard als de vader van het
plastic. Hoe is plastic plots de ecologische
volksvijand nummer 1 geworden? De
oorzaak ligt in zee.
Maar plastic heeft ook ecologische
voordelen: het vervangt stoffen die anders
uit organische materialen
zouden moeten gehaald
worden. Het is goedkoop
en milieuvriendelijk te
produceren, het houdt
produkten vers die
anders snel bij het afval
zouden belanden en het
is duurzaam. Juist deze
laatste eigenschap geeft
plastic zijn slechte naam:
vele kunststoffen verdwijnen niet vanzelf.
Het klopt dat redelijk veel plastic in de
oceanen drijft en dat we daar, al was het
maar uit voorzorg, best iets mogen aan
doen.
Echter het meest hallucinante aspect van de
huidige antiplasticcampagne schuilt in wat
nooit vermeld wordt op de webstekken van
Bond Beter Leefmilieu of Meiplasticvrij, in
de persmededelingen van staatssecretaris
De Backer of in de doemtijdingen in onze
pers: het plastic in zee komt helemaal
niet van ons. Meer dan 90 percent van
het plastic afval dat in zee wordt geloosd,

is afkomstig van 10 rivieren. 8 daarvan
bevinden zich in Azië, 2 in Afrika. De rivier
is daar voor de mensen wat de vuilniskar
voor ons is. Omdat in alle westerse landen
gesofisticeerde en strenge methodes voor
afvalverwerking bestaan, is ons aandeel
in de "plastic soep" verwaarloosbaar klein
en al zeker niet het gevolg van de plastic
zakjes, roerstokjes en drinkrietjes die men
ons wil ontzeggen. Voor pers en politiek is

het zoveel gemakkelijker om de westerling
een schuldgevoel aan te praten over zijn
'schaamteloos consumptiegedrag' dan de
derdewereld ter verantwoording te roepen.
Er komen weer bewustmakingscampagnes,
regeltjes en taksen op ons af.

STATIEGELDLOBBY
Niettegenstaande de Vlamingen tot de
beste sorteerders van Europa horen,
kost het opruimen van het "zwerfvuil",
vnl. PET-flessen en metalen blikjes,
langs autosnelwegen, op parkings, na
festivals of wielerkoersen de Vlaamse

belastingbetaler jaarlijks veel geld. De
bedoeling van het Statiegeldsysteem
(SGS), dé oplossing volgens de EU
(goed voor eigen kas), is dat die plastic
en metalen verpakkingen terug worden
ingeleverd in de supermarkten. Maar de
kost voor de handelaars, die verplicht
moeten toetreden tot de Statiegeldalliantie
(SGA), zal wellicht doorgerekend worden
aan de klant. Overigens, in die landen
waar het systeem bestaat
is na de invoering het
zwerfvuil slechts tijdelijk
gedeeltelijk verminderd.
Waarom een duur en log
statiegeldsysteem op poten
zetten, terwijl de PMDzak perfect functioneert?
Even
terzijde,
de
Nederlandse sponsor van
de SGA, is toevallig een producent van
inzamelautomaten voor verpakkingen met
statiegeld. U, beste lezer, hebt het al door.
Het Vlaams Belang is geen voorstander
van dit SGS. Ja, er is een probleem met
plastic, ja er is een probleem met zwerfvuil
dat "verloren" gaat. Zowel overheid als de
producenten moeten hiervoor zoeken naar
alternatieven (glas in plaats van plastic).
Vlaanderen, Aartselaar is ons nest en dat
willen we natuurlijk proper zien.
Rita Ceulemans
Afdelingsvoorzitter

Meer kansarme kinderen in Aartselaar
De gemeentelijke basisschool Cade
werkt voor 2017-2018 met een door
de Vlaamse overheid opgelegde
aanmeldingsprocedure voor kleuters
(max. 60 kleuters) en eerste leerjaar (max.
100 leerlingen). Volgens het G.O.K.
(Gelijke
Onderwijskansendecreet)
moet een school de weerspiegeling
worden van de buurt waarin ze ligt.
Daarom worden plaatsen vrijgehouden
voor "minder kansrijke" kinderen, ook
"indicatorleerlingen" genoemd. Bij
de aanmeldingsprocedure wordt het
aantal indicatorleerlingen (kinderen
met studietoelagen of waarvan de
moeder geen diploma secundair
onderwijs heeft of geen Nederlands

spreekt) op voorhand vastgelegd.

van "kansrijke leerlingen" zijn zo al
jaren genoodzaakt om te kamperen
Voor de gemeentelijke kleuterschool aan de school van hun keuze, omdat
worden 17,8% van de plaatsen de kans om ingeschreven te worden
vrijgehouden, dat wil zeggen 11 in deze school alsmaar kleiner wordt.
plaatsen op 60. Voor 2015-2016 was Aartselaar is gelukkig Antwerpen
dit nog 13%. Het percentage voor (nog) niet. Wel stijgt het aantal
het eerste leerjaar blijft staan op 13%. "kansarme kinderen" in onze gemeente.
Onderschrift
bij deHopelijk
foto gaat Aartselaar de weg
Voor 2017-2018
zijn er 7 nieuwe
indicatorleerlingen (lees: kansarme van Antwerpen en Hoboken niet op.
kinderen) in het eerste leerjaar
ingeschreven op 54.
Ter vergelijking, in Hoboken in het
middelbaar onderwijs zijn 39% van de
leerlingen kansarm. Antwerpen in het
algemeen doet het niet beter. Ouders

Rita Ceulemans
Afdelingsvoorzitter

Laat hem klauwen
Het is weer zover.
11 juli nadert weer met rasse schreden, dus
tijd om de Leeuw even te luchten. Onze
leden moeten wij natuurlijk niet aanzetten
om te vlaggen, die doen het uiteraard
altijd, maar na de overwinning van de
N-VA hadden wij gedacht dat op onze
feestdag heel Aartselaar zwart en geel
gekleurd zou zijn. Niets is minder waar.
Misschien is er voor dit verkiezingsjaar
beterschap in het vooruitzicht. Het grote
opperhoofd BDW heeft immers onlangs
oogluikend toegestaan dat de N-VA
jongeren de leeuwenvlaggen uit de ijskast
mochten halen waarin ze samen met de
meer dan gerechtvaardigde Vlaamse
eisen voor zes jaar opgeborgen werden.
Wij zijn in elk geval in blijde verwachting,
U ook ?
Hugo De Beul

Ons erfgoed bewaken
Voor het Vlaams Belang is erfgoed
een essentieel bestanddeel van onze
leefomgeving. Het geeft kleur, inhoud
en identiteit aan dorpen, gemeenten
en steden. Het wordt gekoesterd door
lokale bewoners.
Het zichtbaar maken van erfgoed en
de integratie ervan in de ruimtelijke
structuur, blijkt in de praktijk
nogal lastig. Veel beleidsmakers
beschouwen erfgoed nog te vaak
als een vervelend obstakel in de
realisatie van hun stedenbouwkundige
vernieuwingsprojecten.
Voor
het
Vlaams Belang vormt erfgoed nooit
een obstructie. Restauratie, heden en
toekomst kunnen hand in hand gaan.
Het herstel van een historisch gebouw
kan perfect gepaard gaan met een
creatieve herbestemming. Dat kan
gaan van het inrichten van cultuur- en
tentoonstellingsruimten, het aanleggen
van parkzones tot de integratie van
horeca.
Een nieuw aspect daarin is het
herbestemmen van kerken die niet
meer gebruikt worden. Architecturaal,
historisch of cultureel waardevolle
kerken, die niet meer voor de eredienst
worden
gebruikt,
moeten
een

respectvolle invulling krijgen.
Het Vlaams Belang wil dat steden
en gemeenten hun toegenomen
verantwoordelijkheid gebruiken om
bij hun bewoners zoveel mogelijk
draagvlak voor behoud te creëren.
Lokaal erfgoed biedt heel wat
mogelijkheden
voor
toeristische
exploitatie. Open Monumentendag
lokt elk jaar 400.000 tot 500.000
bezoekers.
Historische en themawandelingen
georganiseerd door de toeristische
dienst van een stad of gemeente
kunnen de aandacht vestigen op
onze eigen Vlaamse identiteit, onze
manier van leven, denken en handelen.
De authenticiteit die Vlamingen
tijdens een toeristisch bezoek in het
buitenland verwachten, moeten we de
buitenlandse toeristen in Vlaanderen
spontaan aanbieden.
In onze gemeente is de Heemkundige
Kring Aartselaar een voorname
speler in het verzamelen, bewaren en
beheren van lokaal erfgoed en archief
via vrijwilligerswerk. Meer dan 430
gezinnen zijn lid. De HKA organiseert

regelmatig lezingen en cursussen.
Driemaandelijks verschijnt een verzorgd
en graag gelezen tijdschrift.
In 2017 ondertekenden de gemeenten
Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove,
Kontich, Lint, de stad Mortsel en de
provincie Antwerpen de oprichtingsakte
van de 'streekvereniging Zuidrand'.
Met dit nieuw initiatief worden drie
bestaande regionale werkingen rond
natuur, landschap en open ruimte,
toerisme en cultuur samengevoegd
tot één vereniging. Een belangrijk
huidig project van de streekvereniging
Zuidrand, is het verderzetten van de
regionale beeld- en filmdatabank, die
voor iedereen online toegankelijk is.
De oudere bevolking heeft Aartselaar
van een landelijk dorp zien evolueren
naar een stadsrandgebied. Het uitzicht
van de Ludwina de Borrekenslaan, als
mooiste kasteeldreef van Aartselaar,
met haar specifieke geschiedenis, zal
binnenkort helaas tot het verleden
behoren. Niet te verwonderen dat dit bij
vele Aartselaarnaren pijn aan het hart
zal doen.
Rita Ceulemans
Afdelingsvoorzitter

VLAANDEREN
WEER VAN ONS
Wij willen de
macht opnieuw bij
het volk leggen

De ijzeren wet dat het gevoerde
beleid slechts een flauw afkooksel is van de verkiezingsbeloftes
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk
van deze regering. In plaats van
de beloofde verlaging van de
btw op elektriciteit werd ons een
forse verhoging voorgeschoteld.
In plaats van lagere belastingen
kregen we de hoogste belastingdruk van de OESO. In plaats van
een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen.
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.
Baas in eigen land
Met onze campagne ‘Vlaanderen
weer van ons’ zeggen we de politieke klasse de wacht aan. Wij
willen de macht opnieuw bij het
volk leggen. Een volk dat baas
is over zijn eigen centen, zijn
eigen grenzen en zijn eigen
toekomst.

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Met het Vlaams Belang maken
we Vlaanderen weer van ons!

Tom Van Grieken
Voorzitter

LEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen
van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via

www.vlaamsbelang.org/programma

www.immigratie.app

