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VLAAMS BELANG TIMMERT
VERDER AAN EEN BETER SCHOTEN

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

Beste Schotenaren,
Sta mij toe om u vanwege mijn partij
een voorspoedig 2021 te wensen.
Traditiegewijs zou ik dat doen op
onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Door de coronacrisis waren we
spijtig genoeg genoodzaakt om
deze af te gelasten. Ik nodig u
daarom nu reeds uit om volgend
jaar samen het glas te heffen.
Maar ook in coronatijden staat het
Vlaams Belang niet stil. Zo werd één
van onze speerpunten tijdens de
lokale verkiezingen, het verspreiden
van een seniorenkrant, gretig door
dit gemeentebestuur opgepikt en
uitgevoerd. Anderzijds zorgden we
ervoor dat men eindelijk onderzoek

voert naar het verplaatsen van de
hinderlijke
hondenlosloopzone
in de wijk Atheneum. Het Vlaams
Belang drukt duidelijk zijn stempel
op het beleid.
Op 16 januari voerden we een
grootscheepse huisbezoekenactie
om onze leden een hart onder de
riem te steken. We luisterden naar
hun verzuchtingen én gaven hen
lekkere zelfgemaakte koekjes om
het jaar alvast goed in te zetten.
Het Vlaams Belang is immers een
sociaalvoelende partij, die tussen
de Schotenaren staat. Ook buiten
verkiezingstijd.
Het mag duidelijk zijn dat wij
ook in 2021 uw belangen zullen

verdedigen. Het Vlaams Belang
timmert gestaag verder aan een
beter Schoten. U mag op ons
rekenen!
Tommy van Look
Afdelingsvoorzitter

Seniorenkrant: Vlaams
Belang weegt op beleid
In aanloop naar de lokale verkiezingen van 2018, lanceerde Vlaams
Belang het voorstel om een seniorenkrant te verspreiden. Door de digitalisering van onze samenleving is
het voor veel ouderen immers geen
sinecure om aan de juiste en soms
vitale informatie te geraken. Een seniorenkrant biedt hier soelaas met
informatie op maat. Wij zijn dan
ook opgetogen dat het gemeentebestuur ons voorstel volgt én dat de
eerste editie van de seniorenkrant
onlangs in de bus viel. Het toont
nogmaals aan dat Vlaams Belang
wel degelijk weegt op het beleid.
Niels Broeckx
Gemeenteraadslid

Een Schotense
ontbijtmand voor
Paasmaandag?
Om onze lokale middenstand een hart onder de riem
te steken én Paasmaandag gezellig te maken, bieden
wij u een lekkere Schotense ontbijtmand aan voor de
democratische prijs van € 20 per persoon (en €5 extra per kind). Bestellen kan tot 31 maart. De manden
zullen aan huis worden geleverd op maandag 5 april
conform de coronamaatregelen. Wat mag u in zo’n
Schotense ontbijtmand verwachten?
4 pistolets, 2 croissants, 2 koffiekoeken, 2 chocoladebroodjes, 2 sandwiches, appel, banaan, kipcurry,
vleessla, eiersla, kaas, Petit Gervais, pudding, smeerkaasjes, 2 eieren, 1 liter fruitsap, koffie en thee, choco,
confituur, hagelslag, suiker, zout, hotelcake en een
roos.

Zin in zo’n ontbijtmand vol lokale producten, meer weten? Contacteer ons via: +32 473 41 43 06 of mail
naar: tommy.vanlook@vlaamsbelang.org

TELEX GEMEENTERAAD

Hondenlosloopzone
wijk Atheneum
Na enkele klachten over de hondenlosloopzone in de Atheneumwijk namen raadslid Peter Vanaken
en mezelf, het voortouw om deze
overlastproblematiek aan te kaarten bij het gemeentebestuur. De ligging van de hondenlosloopzone is
ondoordacht. De hoge muren van
het aanpalend sportcomplex zorgen immers voor een terugkaatsend
effect van het lawaai. Anderzijds
krijgen buurtbewoners te maken
met geurhinder, vandalisme en een
groeiend onveiligheidsgevoel. Na
meerdere klachten, vonden velen
van hen echter geen gehoor bij dit
gemeentebestuur. Onze gemeenteraadsfractie onderzocht de situatie

en kwam met een voorstel om de
hondenlosloopzone naar een meer
geschikte locatie te verplaatsen.
Op deze manier vindt men een gezond evenwicht tussen het gebruik
van de hondenlosloopzone én het
welzijn van buurtbewoners. Vlaams
Belang is dan ook verheugd dat het
gemeentebestuur onze visie volgt
én na enkele maanden eindelijk onderzoek voert naar het verplaatsen
van deze hondenlosloopzone. Wij
kijken alvast uit naar een constructieve samenwerking.
Danny Geijsen
Bestuurslid

Word lid en win een ontbijt
met Tom Van Grieken
Heb je Tom van Grieken altijd al eens op de rooster willen leggen?
Vraag dan voor 1 mei een lidkaart van het Vlaams Belang aan én maak
kans op een ontbijt met onze nationale voorzitter. Lid worden kan via:
www.vlaamsbelang.org/doe_mee_word_lid

De gemeenteraden waren het voorbije jaar niet veel soeps *** Eerst
nam het gemeentebestuur zich voor
enkel nog op afstand te vergaderen
*** Onze fractie drong er sterk op
aan échte gemeenteraden te houden
met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen *** Er zijn gemeenten
in Vlaanderen waar álle gemeenteraden fysiek zijn doorgegaan *** In
Schoten kon dat blijkbaar niet, of wilde het gemeentebestuur dit niet ? ***
De Kaekelaar was het toneel van enkele gemeenteraden die rechtstreeks
uitgezonden werden *** Toen onze
fractie dit bij wijze van proef uitprobeerde vanaf de publiekstribune in
december 2017 werden we weggehoond *** Nadien nam het gemeentebestuur deze evidente uiting van
openbaar bestuur gewoon over ***
Op de gemeenteraad van 15 december stond een agendapunt achteraan
op de agenda weggemoffeld ***
Het ging over een Samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap
Integratie en Inburgering *** Het
agendapunt werd niet voorbereid in
een raadscommissie, er was geen
toelichtingsnota die naam waardig
en het werd niet toegelicht door de
bevoegde schepen of burgemeester
*** De teksten waren snel snel met
kopiëren en plakken ineengeflanst
*** Onze fractieleider hekelde in
scherpe bewoordingen dit geklungel
en de amateuristische aanpak van
dit dossier *** Er kwam geen reactie en onze vraag tot verdaging van
het agendapunt werd weggestemd
*** Onze fractie stemde als enige
tegen dit gekonkel *** Arm Vlaanderen, arm Schoten ***
Piet Bouciqué
Fractieleider gemeenteraad

EERST ONZE MENSEN
Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk
een regering. En wat voor één. Een regering
waar de meerderheid van de Vlamingen niet
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig
andere richting uit.
Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder
leiding van Alexander De Croo (Open Vld)
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakeshimmigratiepact wordt de officiële leidraad van
deze regering van De Croo en co... En wanneer
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw
energiefactuur de pan uit swingen.
Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is
niet onze regering. Dit is niet de regering van de
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan
dat.
Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in
de lucht.

Tom Van Grieken
Voorzitter

Registreer u als kiezer!

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer via
vlaamsbelang.org/doemee
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