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Beste Schotenaar,

Samen met mijn vriendin heb ik een huis opgeknapt in ‘Den 
Deuzeld’. Schoten is een leuke plek om te wonen en inwoners 
zijn dan ook terecht trots op hun gemeente. Het zijn diezelfde 
Schotenaren die onze gemeente doen bruisen.

Maar één van de belangrijkste gevaren is de verstedelijking en 
vervreemding van onze buurten. Schoten moet Schoten blijven 
en mag geen klein Antwerpen worden. 

Met uw steun kan het Vlaams Belang het verschil maken.

Dat  wil  zeggen:  verzekeren dat Schoten een aangename en 
rustige  gemeente  blijft, waar  de  grootstedelijke  problematiek  
geen  plaats  heeft.  En  daar  gaat  om. Schoten  is van ons en 
moet dat blijven.

Onze mensen, onze Schotenaren, moeten hier op de eerste 
plaats komen. Daar sta ik voor.

Tom Van Grieken
Lijsttrekker Schoten



Schoten mag geen klein Antwerpen worden. Daarom is het 
Vlaams Belang gekant tegen de verstedelijking en vervreemding. 
Wij willen het Vlaamse karakter van onze gemeente benadrukken 
en verdedigen. 

Veiligheid moet een prioriteit blijven. Criminaliteit moet hard en 
efficiënt aangepakt worden. 

Wij willen van Schoten een Vlaamse en veilige gemeente maken 
waar onze eigen mensen op de eerste plaats komen. Sociale 
voorzieningen moeten voor onze eigen mensen dienen.

SCHOTEN MOET 
SCHOTEN BLIJVEN



Net zoals er een schepen voor jeugd is, pleiten wij voor een 
schepen voor senioren. Wij willen van Schoten een zorgzame en 
betrokken gemeente maken, waar niemand vergeten wordt.

Met een seniorenplan houden wij onze senioren betrokken bij 
onze lokale gemeenschap en gaan we de vereenzaming tegen. 
Verder moet er een Schotense seniorenkrant komen. Net zoals 
seniorentelefoon voor alle praktische problemen en zorgen.

RESPECT VOOR 
ONZE SENIOREN



EEN HART

VOOR DIEREN

Het Vlaams Belang is een diervriendelijke partij. Ons dierenasiel 
verdient een degelijk nieuw onderkomen. Daarnaast moeten 
GAS-ambtenaren een prioriteit maken van 
klachten over dierenmishandeling.  
Er is nood aan een meldpunt.

Vlaams Belang schonk 250 euro 
aan het Schotense dierenasiel.



PROPER EN

Schoten moet terug de mooie bloemengemeente worden die het 
ooit was. Bladkorven moeten opnieuw geplaatst worden. We 
willen een strenge aanpak van sluikstorten, graffiti, onkruid en 
(drug)overlast. 

Daarnaast willen we geen hoogbouw in onze gemeente, want 
daardoor wordt het nog drukker op onze wegen. Windmolens 
kunnen, maar niet in woonwijken. 

Het Vlaams Belang wil de A102 in 
een geboorde tunnel.

We poetsten enkele 
elektriciteitscabines in de 

Paalstraat.

VLOT SCHOTEN



ONZE ONDERNEMERS
STEUNEN

Met de nabijheid van Antwerpen en Wijnegem staat onze lokale 
economie onder druk. Wij willen een centrummanager om met 
een globale aanpak onze lokale handelaars te ondersteunen. 
Er moet onder meer extra parkeergelegenheid gecreëerd 
worden om de toegankelijkheid van onze winkels te versterken. 
Imagoverlagende winkels moeten we weren uit onze gemeente.

Ook onze horeca moet ondersteund worden en niet weggejaagd. 
Daarom pleiten we voor de afschaffing van pestbelastingen 
zoals de belasting op terrassen. Het is tijd om 
van Schoten terug een bruisende en 
dynamische gemeente te 
maken. 



ONZE ONDERNEMERS
STEUNEN

Schoten moet jonge gezinnen aantrekken en haar groene karakter 
uitspelen als troef. Het Vlaams Belang is voorstander van onder 
meer een geboortepremie en wil eveneens een geboortebos 
aanplanten. Voor elke Schotense geboorte planten we een boom 
als blijvende herinnering.

In Schoten moet de jeugd alle kansen krijgen om zich te ontplooien. 
Want wij willen van Schoten een kind- en gezinsvriendelijke 
gemeente maken.

PLAATS VOOR 
JONGE GEZINNEN



OPNIEUW LUISTEREN 
NAAR DE SCHOTENAAR

Schotenaren vinden te weinig gehoor bij de gemeente. De politiek 
luistert onvoldoende naar de behoeften van gewone mensen. 
Het Vlaams Belang wil van klantgerichtheid het kenmerk maken 
van onze gemeentelijke diensten.

We staan voor een transparant systeem waarbij meldingen 
aan gemeentelijke diensten opgevolgd kunnen worden. Op die 
manier weten de Schotenaren wat er met hun vraag gebeurt. 
Schoten moet een klantgerichte en luisterende gemeente worden.



DOE MEE!
Wil je actief meewerken met de campagne? 
Laat het ons zeker weten via 
tom.vangrieken@vlaamsbelang.org 
of 0477 62 49 01 (nummer secretariaat).

Wil je ons volledig programma of een persoonlijk gesprek? 
Aarzel niet om me te contacteren.
Samen maken we Schoten weer van ons!

M/tomvangrieken  N/tomvangrieken
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