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Editoriaal
Beste Schotenaren,
We naderen het laatste anderhalf jaar
van de legislatuur. Tijd om een stand
van zaken op te maken.
In een vorige editie van dit blad moesten
we opmerken dat de coalitie die Schoten
bestuurt geen enkele Vlaamse reflex
vertoont. Sindsdien is het geen haar
verbeterd. Onze voorstellen om Vlaamse
initiatieven extra te ondersteunen
werden met een veertienvoudig “neen”
weggestemd in de gemeenteraad. Tegen
Engelstalige reclamepanelen in het
straatbeeld wil het college niet optreden.
Voor hét thema van het vorige jaar, de
asiel- en vluchtelingencrisis, steken de
meerderheid en de linkse oppositie als
volleerde struisvogels de kop in het zand.
“We besluiten om niet te besluiten”,
klonk het eind september 2015.
Ondertussen dreigen twee grote projecten
het Schotense centrum te versmachten.
Daarover elders meer in dit blad.

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

Beste Schotenaren, over ongeveer 18
maanden hebt u het weer voor het
zeggen. Laat u niet verblinden door de
goednieuwsshow van de meerderheid.
Net als op nationaal niveau schreeuwt
de coalitie in Schoten haar weldaden
van de daken, in de praktijk doet ze het
omgekeerde.

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter
& fractieleider

Het centrum van Losse sprokkels uit
Schoten gaat eraan! onze gemeente...

Het centrum van Schoten
gaat eraan!
Sinds enkele jaren werken enkele
bouwpromotoren met rustige vastheid
maar ook onverdroten en naarstig aan
de verdere verstedelijking van Schoten.
De monsterprojecten Havenplein en
Kruispad dreigen het nu nog leefbare
Schotense centrum te verstikken
met honderden nieuwe woningen,
hoogbouw, verkeersinfarcten, overlast
en onveiligheid.
In 2009 kon onze fractie dreigende
onteigeningen nog tegenhouden. Nu
proberen de promotoren het met een
charmeoffensief, wazige
en wollige praat om er de
bevolking van Schoten
van te overtuigen dat het
allemaal zo’n vaart niet zal
lopen. Het geheel wordt
fraai en lieflijk voorgesteld
maar de gigantisch grote
schaal van de projecten
wordt verdoezeld en weggecamoufleerd.
Zo hebben ze het bijvoorbeeld niet over
5 bouwlagen maar over 4 + 1 bouwlagen,

waarbij ze misschien denken dat wij niet
kunnen rekenen.
De drijfveer van dit alles: puur geldgewin.
Alles volbouwen en woningen verkopen,
daar draait het voor de bouwpromotoren
om en daarvoor worden kosten noch
moeite gespaard. Voor hen kunnen
de bewoners van de omgeving van
Havenplein en Kruispad die deze
bouwwoede met lede ogen moeten
aanzien de pot op.
Vlaams Belang zal zich met hand
en tand verzetten tegen de verdere
verstedelijking
van
het centrum van onze
gemeente.
We staan
achter de buurtbewoners:
zij willen deze regelrechte
aanslag op hun omgeving
van
geen
kanten.
Vlaams
Belang
wil
deze
monsterprojecten
evenmin en staat aan de zijde van de
Schotenaren, die deze aanslag op hun
woonomgeving niet wensen.

Censuur in de bibliotheek
Op de gemeenteraad van begin
september vorig jaar kwam het
collectiebeleidsplan ter sprake. Onze
fractie drong er nogmaals op aan om
't Pallieterke ter beschikking te leggen
van de Schotenaren, die in 2012 in
meerderheid voor Vlaamsgezinde
partijen gestemd hebben. Nee hoor,
de linkse gemeenteraadsleden die zich
zo graag democraten noemen, willen
niet dat de modale Schotenaar dit
blad te lezen krijgt, hun strovrouw
van dienst zal daar wel voor zorgen.
Oei oei, de Schotenaren zouden wel
eens een andere mening dan de hare
te lezen krijgen! Oei oei, de andere
oppositiepartijen zouden daardoor
wel eens stemmen kunnen verliezen
in 2018! Oei oei, een “politiek niet
correct” blad in de bib, dat kan toch
niet!

Leer onze partij kennen !
We nodigen alle Schotenaren uit
om met ons bestuur op zaterdag
22 april 2017 het startschot te
geven van de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

Nationaal voorzitter Tom Van Grieken.

We maken er een gezellige namiddag
van met koffie en taart. Onze eregast is

Wij hopen u te mogen verwelkomen.

Vanaf 14u is iedereen welkom in
Feestzalen Gambrinus, Cordulastraat
22.

Belangstellenden
melden zich best aan
graag via
pietbcq@glo.be of
0486/760.765

Gemeentebestuur Schoten: de schijnheiligheid kent geen grenzen...
Kan het nog hypocrieter ?
Op woensdag 6 februari verscheen
een artikel in Gazet van Antwerpen
over de A102. Dit is de verbindingsweg tussen Ekeren en Wommelgem
die de ring van Antwerpen moet
ontlasten. In het artikel is er sprake
van spoedoverleg tussen de partijen
van de coalitie en de oppositie. Alle
oppositie? Neen, Vlaams Belang
werd met zijn 4 gemeenteraadsleden
“beleefd” buiten dit overleg
gehouden. Uit goede bron vernamen
we dat het initiatief voor dit overleg
uitging van de christen-democraten.

De partij die zich beroept op de
christelijke waarden schrijft op haar
webstek het volgende, onder de rubriek
“waar staan we voor?”:
CD&V staat voor een warme
samenleving waar iedereen, jong of
oud, arm of rijk, zorgbehoevend of
zeer vitaal, van welk geslacht, kleur of
geaardheid ook, zich thuis voelt in onze
maatschappij. {Iedereen inbegrepen}
dus.
Haha, iedereen inbegrepen? Niet
iedereen natuurlijk! De partij van

“iedereen inbegrepen” sluit maar
liefst 2.934 Schotense kiezers uit!
Van een tsjevenstreek kunnen we
hier nog moeilijk spreken, dit is pure
discriminatie.
Voor alle duidelijkheid willen we
hier nog aan toevoegen dat Vlaams
Belang Schoten voorstander is
van de aanleg van de A102 in een
volledig ondertunnelde versie, zonder
bovengrondse graafwerken en met
behoud van de bovenliggende bos- en
natuurgebieden.
Piet Bouciqué

Losse Sprokkels ...
De kracht van verandering op zijn best
In
september 2014 stelde onze
fractieleider een schriftelijke vraag
aan het college over de voor fietsers
onveilige doorgang van Schoten naar
het Bouckenborgpark in Merksem.
Schriftelijke vragen moeten binnen de
dertig dagen beantwoord worden. Pas
nadat onze klacht bij gouverneur Berx
ontvankelijk verklaard werd kregen we
antwoord na meer dan een jaar wachten.
'Schoten Schol': bezoekers kunnen de
pot op !
Tijdens “Schoten Schol” viel op dat
er geen openbare of mobiele toiletten
ter beschikking werden gesteld aan
de aanwezigen. De burgers moesten
hun toevlucht nemen tot de cafés,
waar ze moesten betalen om het toilet
te gebruiken. Volgens ons onderzoek
hadden er minstens 15 mobiele toiletten/
urinoirs moeten staan op en rond het

marktplein. Het evenement telde volgens
Gazet van Antwerpen (9/1/2017)
2.500 aanwezigen. Onze fractie stelde
hierover een schriftelijke vraag aan het
gemeentebestuur. De gemeentelijke feesten fuifgids van Schoten bevat onder punt
1.18.3. een aantal aanbevelingen voor
sanitaire voorzieningen. De brochure
vermeldt letterlijk (p.15): “Wildplassers,
lange files of onvindbare toiletten komen
dan ook niet ten goede van het imago
van je evenement”. De gemeente Schoten
kent haar eigen reglementen blijkbaar
niet. De kracht van verandering op zijn
best.
Gemeenteraad:
verandering (2)

de

kracht

van

Naar vaste traditie stelde onze fractie in
december voor de toelage voor Vlaamse
initiatieven te verdubbelen van 1302
naar 2604 euro. Onze fractieleider
argumenteerde als volgt: “Ik roep in het
bijzonder de N-VA-fractie (of is het de

Nieuw-belgische Alliantie ?) op om dit
amendement goed te keuren. A.u.b. laat
eindelijk eens zien dat jullie het werkelijk
menen met “de kracht van verandering”,
of burgemeester, zoals uw schoonvader
ereburgemeester Harrie Hendrickx het
schreef is het nu niet “de kracht van
continuïteit” ?” U mag drie keer raden
hoe de N-VA-fractie gestemd heeft…
De trein der traagheid
De werken aan de bibliotheek blijven maar
voortduren. Op 17 oktober 2012 meldde
‘De bib’ dat ze opnieuw zou openen in de
loop van 2014… Ondertussen zitten we
in het jaar 2017 en wordt er nog steeds
voortgewerkt. De kosten lopen verder
op en de opening van de bibliotheek
is nog lang niet in zicht. Ondertussen
moeten bibliotheekgebruikers al jaren
als sardienen in een doosje hun weg
zoeken in tijdelijke gebouwen aan
de Gelmelenstraat. De kracht van
verandering…
VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)
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Vlaanderen rendeert,
Wallonië verteert
Een nieuwe studie toont aan dat er
op economisch vlak een enorme
kloof blijft gapen tussen Vlaanderen en Wallonië. Terwijl Vlaanderen er de afgelopen 33 jaar in
slaagde de werkloosheid te halveren (van 10,7 naar 5,2 procent),
bleef Wallonië met 12 procent ter
plaatse trappelen.
Slecht nieuws dus voor de Waalse
politieke klasse die om de haverklap beweert dat het Waalse herstel zich heeft ingezet en Wallonië
Vlaanderen langzaam maar zeker
inhaalt. Maar ook slecht nieuws
voor Vlaanderen, want de factuur
voor de Waalse economische malaise wordt voor een groot deel
door de Vlaamse belastingbetaler
betaald.

De Vlaamse geldstroom naar Wallonië is ondertussen opgelopen tot
12 miljard euro. Over deze als
‘solidariteit’ verkochte miljardendiefstal blijft het bij de Vlaamse
partijen – de N-VA incluis – echter
oorverdovend stil. Begrijpe wie
kan.

België
Belastingkampioen
Van alle OESO-landen heeft
België nog steeds de op twee
na hoogste fiscale druk (gemeten op basis van de verhouding
van de belastingen tot het bbp).
Dat blijkt uit een recent rapport.
Wie in ons land 100 euro
verdient, ziet daarvan 45
euro terugvloeien naar de
staat in de vorm van taksen, belastingen en andere heffingen. Dat is een
pak hoger dan het
OESO-gemiddelde
van 34 euro.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

Leefloon asielzoekers:

vijf keer meer dan verwacht!
Kostprijs asielleefloon
per nationaliteit 2015
Guinee:
€ 12 miljoen
Eritrea:
€ 2,5 miljoen
Senegal:
€1,5 miljoen
Kameroen:
€ 1,6 miljoen
Djibouti:
€ 753 duizend

Erkende asielzoekers hebben recht
op een ‘equivalent leefloon’. Uit
cijfers die het Vlaams Belang aan
het licht bracht, blijkt dat deze financiële steun de Belgische schatkist in 2015 liefst 102 miljoen euro
kostte. Dat is vijf keer meer dan
de 22 miljoen euro die de regering eerder vooropstelde. Tellen we
daar ook de kostprijs voor de tijdelijk ‘subsidiair beschermden’ bij,
loopt dat bedrag zelfs op tot 137
miljoen euro.

OCMW van de wereld
Daar zal het overigens niet bij blijven. Het grote aantal van de asiel-

zoekers die eind 2015 aankwamen en nu pas erkend zijn, is in
dit cijfer immers nog niet meegerekend. Bovendien blijkt het slechts in
een minderheid van de gevallen te
gaan om vluchtelingen uit Syrië. De
cijfers tonen aan dat 75 procent
van de leeflonen gaat naar mensen
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee,
Congo, Bangladesh, enz… Samengevat: uit alle windstreken.
Het zijn cijfers en feiten die beklijven, zeker wanneer men weet dat
ondertussen één op zeven landgenoten de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen.

naar
SMS “INFO + naam en adres”
n een
3111 en ontvang drie maande
tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.

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

twitter.com/vlbelang

