VLAAMS BELANG

SCHOTEN

EERST ONZE MENSEN | FEBRUARI 2019 | SCHOTEN.VLAAMSBELANG.ORG

BESCHERM

ONZE

MENSEN
HET VLAAMS BELANG IS TERUG!

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

Op 14 oktober trok een zwartgele wervelwind door Vlaanderen. Ook in Schoten zette het
Vlaams Belang een sterk resultaat neer.
Dat wij ondanks moeilijke omstandigheden – denk maar aan het vreemdelingenstemrecht en de 105.000 nieuwe Belgen die er onder deze regering
bijkwamen – fors vooruitgaan, is een
prestatie van formaat. In totaal stemden meer dan een half miljoen Vlamingen voor het Vlaams Belang.
Overwinning van de gewone
Vlaming
Dit is niet alleen een overwinning voor
het Vlaams Belang. Het is een overwinning van de gewone Vlaming die zich
verzet tegen de toenemende immigra-

tie die onze welvaart, onze cultuur en
ons sociaal model op de helling zet.
Dit is ook een overwinning voor al
degenen die zich niet meer begrepen
voelen door de traditionele politici die
elke voeling met de realiteit hebben
verloren.

partijen in Oostenrijk en Italië bewijzen alvast dat het kan. Met uw steun
maken we het ook waar in Vlaanderen!
Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

Invasie halt toeroepen!
Het stof van de lokale verkiezingen
is amper gaan liggen of de Vlaamse,
federale en Europese parlementsverkiezingen dienen zich aan. Nu de immigratiecrisis een nieuw hoogtepunt
bereikt, is het van het grootste belang
dat onze partij versterkt uit de stembusslag komt om de invasie een halt toe te
roepen. Indien we onze sociale zekerheid en onze manier van leven willen
behouden, is er immers nood aan een
complete ommezwaai. Onze zuster-
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AFREKENEN OP 26 MEI
De gemeenteraadsverkiezingen liggen
al even achter ons, maar we blikken
graag nog even terug. Mede dankzij
onze lijsttrekker Tom Van Grieken
wist Vlaams Belang in Schoten een
uitstekende campagne te voeren.
We konden onze fractie verjongen,
verbreden en uitbreiden met drie zetels.
Dankzij de verkiezing van Patrick
Molle behouden we een pak ervaring
in OCMW-zaken. Het had gekund,
maar deelnemen aan het bestuur zit er
de komende zes jaar niet in. Daarover
werd niet in Schoten beslist, maar in
de ivoren torens in Brussel.

De komende zes jaar kijken we echter
nauwgezet toe op het reilen en zeilen
van de nieuwe coalitie en zullen we de
belangen van de Schotenaar verdedigen.
Nationaal zitten we inmiddels met een
regering van lopende zaken die ondanks
een volledig gebrek aan democratische
legitimiteit maandenlang verder zal
aanmodderen. Op 26 mei krijgt u de
kans om af te rekenen!
Piet Bouciqué
Gemeenteraadslid &
Afdelingsvoorzitter

Onveiligheid in het Gelmelenpark
Onze parken en speelpleintjes
worden steeds meer afspraakplaatsen
voor zaken die het daglicht
niet verdragen. Het dealen en
gebruiken van drugs, alcoholisme
en vandalisme... buurtbewoners
rond het Gelmelenpark of het
Cogelspark worden er regelmatig
mee geconfronteerd. Zo slingeren er
steevast achtergelaten gascapsules
en zelfs naalden rond.

gaan wandelen. We pleiten ervoor
om door middel van verhoogd
politietoezicht en mobiele camera's,
onze parkjes opnieuw in ere te
herstellen.
Tommy van Look
Gemeenteraadslid

Het Vlaams Belang is bezorgd om de
kinderen die in deze parken spelen
en de mensen die er met hun hond

Inbraakpreventie
Geef inbrekers geen kans! Om de
veiligheid van have en goed te
verzekeren, geven we u vast enkele
tips mee:

•

Geef uw huis een bewoonde
indruk wanneer u afwezig bent.
Vermijd uitpuilende post.

•

Berg ladders en gereedschap op.

•

Goede sloten zijn belangrijk. Hen
gebruiken is dat nog meer.

•

Verstop geen sleutels onder een
mat of een bloempot.

•

Sluit u aan bij een BIN-netwerk. De
wijk ziet meer dan u alleen. Dat
geldt ook voor goed contact met
uw buren overigens.

Peter Vanaken
Gemeenteraadslid

Sluikstort wordt niet aangepakt
Heel wat parken en wijken in Schoten
hebben te kampen met hardleerse
sluikstorters.
Vlaams
Belangfractieleider Piet Bouciqué stelde op
de gemeenteraad van juni dan ook
voor om mobiele camera's te plaatsen.
Talrijke
gemeenten,
waaronder
buurgemeente Brasschaat, wisten
sluikstort op die manier reeds mét
succes terug te dringen. Vanwege de
burgemeester volgde een loze belofte.
Enkele maanden later, na een nieuwe
vraag rond de stand van zaken, meldde
hij ons immers dat hij zijn belofte niet
waar kon maken wegens een tekort
aan... bekwame politiemensen.
Het Vlaams Belang twijfelt geenszins
aan de bekwaamheid van de
politiemensen in Schoten. Zij hebben
echter wel te kampen met een
personeelstekort. Het is in de eerste
plaats aan de burgemeester om dat
laatste probleem op te lossen.
Wijk klarre Warre
De wijk Klarre Warre met haar sociale
woningen kreunt al jaren onder tal
van problemen: leegstand, onkruid en
ongedierte, gebrek aan verlichting,
verkrotting, sluikstort, nachtlawaai,
straatracers… Onze fractieleider vroeg
op de gemeenteraad van november om
de problemen eindelijk aan te pakken.
De bevoegde schepen en grote
verliezer van de verkiezingen (CD&V
verloor 5 zetels) antwoordde in wollige
bewoordingen dat het wellicht nog
jaren zou duren vooraleer deze wijk
vakkundig zou gesaneerd worden.
Bureaucratie, falende communicatie,
nieuwe wetgeving, gebrek aan
daadkracht zullen daar wellicht voor
zorgen. Hopelijk zal de nieuwe coalitie
werk maken van deze probleemwijk.
De buurtbewoners zijn het getalm meer
dan beu.
Dirk Van Onckelen
Bestuurslid

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID
U tankt vooral de
schatkist vol

Neen tegen de
kilometerheffing

Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Italië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten
ons land nu laten voorgaan. Grootste boosdoener
is het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ dat de
overheid invoerde. Dat systeem zet de helft
van een prijsdaling van diesel om in een
accijnsverhoging. In de eerste helft van
2018 kwam het systeem acht keer in
actie met acht prijsverhogingen tot
gevolg. De accijnzen op diesel en
benzine brachten de Belgische
staat vorig jaar niet minder dan
5,5 miljard euro op. Een stijging
van één miljard op amper vier jaar
tijd. Of hoe uw vermaledijde dieselwagen dienstdoet als een ware
jackpot voor de schatkist.

Als klap op de vuurpijl besliste Vlaams minister Ben Weyts
om de autofactuur nóg verder de hoogte in te jagen, door
de invoering van een kilometerheffing. Hierdoor zal autorijden tot een vijfde duurder worden.

57%

Overheid

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze
asociale maatregel. Een dergelijke belasting bestaat nergens in Europa. Boleveranciers
vendien is het absurd dat de structurele verkeersopstopping - waarvoor
deze regering verantwoordelijk is
- misbruikt wordt om nóg dieper in
de zakken van de mensen te zitten.
Blijkbaar vergeten de regeringsexcellenties, met dienstwagen en
producent
chauffeur, dat de wagen voor veel
mensen niet alleen vrijheid maar
ook bittere noodzaak is.

13%

30%

Waar gaat uw belastinggeld
naartoe in 2019?
Voor wie wil weten waar zijn belastinggeld zoal naartoe gaat, is een duik in de Belgische begroting
een absolute must. Het Vlaams Belang dook in het Belgische begrotingsontwerp van dit jaar en kwam
opnieuw tot een aantal opmerkelijke conclusies:

Islamzuil: 7 miljoen euro

Zo stijgen de uitgaven voor islamitische erediensten met maar
liefst 42 procent op amper een jaar tijd. Waar er in 2018 4,5
miljoen euro richting islamzuil werd versast, stijgt dat dit jaar tot
meer dan 7 miljoen euro.

Asielopvang: 266 miljoen euro

Ook de uitgaven voor de opvang van asielzoekers blijven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd.

Vreemdelingenz

De Dienst Vreemdelinge aken: 150 miljoen euro
nz
staat voor de asielaanv aken, dat is de dienst die onder meer inragen, kost de belastin
gbetaler in 2019 een
slordige 150 miljoen eu
ro.

Koningshuis: 37 miljoen euro

De uitgaven voor het koninklijk circus staan in schril
contrast met de wild om zich heen slaande armoede in
steeds meer Vlaamse huiskamers. In 2019 ontvangen koning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld.

Senaat: 42 miljoen euro

Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewijzen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal overbodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.

