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Beste Schotenaar,

Een gemeente, het woord zegt het 
al, is ook een gemeenschap. Bij de 
start van dit nieuwe jaar loont het 
ook de moeite om even stil te staan 
bij een aantal mensen binnen onze 
Schotense gemeenschap die het 
misschien minder makkelijk hebben 
en die, soms letterlijk, in de kou 
blijven staan.

Bijna 10% van de huishoudens in 
Schoten zijn eenoudergezinnen. 
Een makkelijke situatie is dat in 
veel gevallen niet. Je zal maar 
drie kinderen hebben en het 
plots allemaal alleen moeten 
beredderen… In onze gemeente is 
daarnaast meer dan 1 op 5 van de 
inwoners gepensioneerd. Een andere 
ruim vertegenwoordigde, maar vaak 
vergeten groep mensen in onze 

gemeente zijn de alleenstaanden. 
Bijna 1 op 3 van de huishoudens in 
Schoten, zijn alleenstaanden. En zo 
kan ik wel even doorgaan.

Ondanks het feit dat zij met zoveel 
zijn, lijkt het er vaak op dat het lokaal 
beleid weinig rekening houdt met 
deze vaak kwetsbare groepen in 
onze samenleving. Velen onder hen 
worden aan hun lot overgelaten, 
wat te vaak leidt tot eenzaamheid en 
armoede. 

Ik wil er mijn persoonlijke missie van 
maken om wat dat betreft in Schoten 
voor verandering te zorgen. Dat is 
alvast mijn eerste goed voornemen 
voor 2018. 

Lijsttrekker Vlaams Belang Schoten

schoten.vlaamsbelang.org

Een warm                  voor Schoten

Tom Van Grieken
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Dierenasiel in 
de kou
Op de gemeenteraad van januari 
stonden de jaarlijkse toelagen voor 
verenigingen geagendeerd, gaande 
van 25 euro (vogelbescherming 
Vlaanderen) tot 72.020 euro 
(Cultuurcentrum excl. schoolaanbod). 
Het dierenasiel wordt al jaren 
betoelaagd met 500 euro. Het 
dierenasiel werkt met 35 vrijwilligers 
en vangt jaarlijks meer dan 400 
dieren op. Ook onze buurgemeenten 
doen beroep op deze vrijwilligers. 
De infrastructuur is verouderd en te 
klein. Het gemeentebestuur belooft 
al jaren voor een nieuwe huisvesting 
te zorgen. Beloftes van deze N-VA-
meerderheid zijn we stilaan gewoon. 
Aankondigingen doen ze bij de vleet, 
maar soms duurt het jaren vooraleer 
ze realiteit worden.

Onze fractie stelde voor om de 
toelage voor het dierenasiel te 
verdubbelen van 500 naar 1.000 
euro. Ons voorstel werd uiteindelijk 
met een 24-voudig neen hooghartig 
weggestemd. Dit zal u niet horen van 
de meerderheidspartijen, daarom 
moet u het via deze weg vernemen. 
Begrijpe wie kan. Ze besloten voor 
de zoveelste keer om niet te besluiten. 

“Ander en beter” was onze 
verkiezingsslogan in het jaar 2000. 
We kunnen hem nu 18 jaar later 
herhalen. De partijen die Schoten 
besturen deugen niet, zoveel is 
duidelijk. Stem Vlaams Belang op 14 
oktober!

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter & 

Fractieleider

Dirk neemt fakkel over
Vlaams Belanger van het eerste uur Dirk Van Onckelen volgt 
Gianni Peeters op in de Schotense gemeenteraad. 

Afscheidnemend gemeenteraadslid Gianni Peeters: “Ik heb besloten 
de fakkel in de gemeenteraad door te geven aan Dirk Van Onckelen. 
Ik wens Dirk alvast veel succes met zijn mandaat!”

Een afscheid van de gemeenteraad betekent voor Gianni geen 
afscheid van onze partij: “Ik blijf trots lid van het Vlaams Belang en 
heb het volste vertrouwen in Tom Van Grieken als nieuwe lijsttrekker.” 
Dat Gianni zich bovendien actief zal blijven inzetten, staat buiten kijf. 
“Uiteraard zal ik me de komende verkiezingen 100% inzetten voor 
een sterk Vlaams Belang. Dat kan Schoten alleen ten goede komen”, 
aldus het afscheidnemend gemeenteraadslid.

Hartverwarmdende Glühwein
De glühweinstand die het Vlaams Belang op 27 januari uitbaatte 
ter hoogte van het oud politiekantoor in de Gelmelenstraat kon op 
heel wat aandacht en enthousiasme rekenen. Heel wat Schotenaren 
trakteerden zichzelf in de januarikoude maar al te graag op een (hart)
verwarmende glühwein. Een geslaagde dag!
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Vlaams belang zendt gemeenteraad live uitDirk neemt fakkel over

Nieuwjaarsdrink groot succes

Zaal Gambrinus bleek maar 
net groot genoeg. De zaal was 
immers goed gevuld voor onze 
nieuwjaarsdrink. 

Nadat de talrijk opgekomen 
menigte werd verwelkomd door 
afdelingsvoorzitter Piet Bouciqué, 
nam lijsttrekker Tom Van Grieken 
het woord. “Schoten is een mooie 
gemeente, maar er zijn heel wat 

zaken die voor verbetering vatbaar 
zijn. Een hart hebben voor Schoten, 
wil in de eerste plaats zeggen dat we 
een hart hebben voor de inwoners 
van Schoten. En dan vooral die 
inwoners die nu door het bestuur 
worden vergeten.”

Van Grieken besloot: “Ook in 
Schoten is er nood aan een sterk 
Vlaams Belang, dat de puntjes op de 

i durft zetten en durft spreken waar 
de andere partijen zwijgen. Wij 
zullen het verschil moeten maken.” 

Het jaar werd door het Vlaams 
Belang alvast feestelijk en 
strijdvaardig ingezet!

Vlaams Belang hecht bijzonder 
veel belang aan transparantie 
in de politiek en wil ook in 
Schoten een live-uitzending 
van de gemeenteraad. Talrijke 
gemeenten zorgen hier al 
voor, dus wat ons betreft kan 
Schoten niet achter blijven. 

“Door het live uitzenden van 
de gemeenteraad kan het 
gemeentebestuur aantonen 
dat betrokkenheid en efficiënte 
communicatie met de burger 
geen loze woorden voor haar is. 
Bovendien zijn dit soort stappen 
in tijden van digitale vooruitgang 
niet meer dan normaal”, stelde Piet 
Bouciqué in de gemeenteraad.

Om zijn punt kracht bij te zetten, 
zorgde Vlaams Belang uitzonderlijk 
zelf voor een live-stream van 
de gemeenteraad op zijn 
facebookpagina.

Het bestuur had alvast oren naar 
ons voorstel en beloofde alvast 
de mogelijkheden dit jaar te 
onderzoeken. Piet Bouciqué was 
alvast duidelijk: “Met een kleine 
moeite brengen we de Schotense 
politiek op die manier in de 
Schotense huiskamers. Degenen 
die zeggen bereid te zijn te luisteren 
naar de Schotenaren, hebben niets 
te verbergen en kunnen op die 
manier alvast de Schotenaren de 
kans geven naar hén te luisteren.” 



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

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

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


