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Immocratie
In onze vorige editie maakten we 
de lezer attent op de dreigende 
verstedelijking van onze gemeente. 
Alle bezwaren ten spijt heeft het 
gemeentebestuur besloten om het 
centrum op te zadelen met een paar 
honderd nieuwe woningen en een 
dreigend verkeersinfarct om u tegen 
te zeggen. Maar dat zijn hun zorgen 
nu niet. “Na ons de zondvloed” is hun 
motto. De adviezen van de Gecoro, 
de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening, en de bezwaren 
van de bewoners zullen netjes en 
met halfslachtige argumenten aan de 
kant worden geschoven. En als het 
regent in Antwerpen, druppelt het in 

Schoten. De recente onthullingen over 
de zeer vriendelijke relaties tussen een 
Antwerps immobiliënbedrijf en het 
Antwerps schepencollege doen bij ons 
vragen rijzen. Zou de vastgoedgroep 
Mevacom het Schotens schepencollege 
ook al eens op een cola zero 
getrakteerd hebben? Of mocht het iets 
meer zijn? Zat er misschien ook een 
afzakkertje bij?

Ondertussen zijn we in 2018 
aanbeland. Het bestuur van Vlaams 
Belang wenst alle Schotenaren een 
gezond en welvarend jaar toe. Een 
jaar dat voor ons in het teken zal staan 
van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Wij nodigen jullie alvast uit op onze 
glühwijnstand op de zaterdagmarkt van 
27 januari. Iedereen is ook van harte 
welkom op onze Nieuwjaarsreceptie 
diezelfde avond in feestzaal Gambrinus 
voor een hapje en drankje. We hopen 
u daar talrijk te ontmoeten.

Ik wens u alvast veel 
leesplezier!

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter

& Fractieleider

schoten.vlaamsbelang.org

Zaterdag 27 januari | 20:00

Zaal Gambrinus
Sint Cordulastraat 22

2900 Schoten

Om praktische redenen graag een seintje 
als u aanwezig kan zijn via Piet Bouciqué op 
0486 76 07 65 of info@vlaamsbelangschoten.org



Op donderdag 16 november overhandigde Tom Van 
Grieken namens onze afdeling een steunbedrag van 250 
euro aan het Schotense dierenasiel. Dit dierenasiel werkt met 
tal van vrijwilligers en moet zien rond te komen met giften 
en een karige subsidie van de gemeente. Daarenboven 
dringt een verhuizing zich op: de huisvesting van het asiel 
is op zijn zachtst gezegd belabberd te noemen. Vlaams 
Belang blijft ijveren voor een moderne huisvesting en meer 
werkingsmiddelen voor het dierenasiel.

Het aantal meldingen van openbaar druggebruik in 2016 
verviervoudigde bijna ten opzichte van 2012. Dit bleek 
uit een antwoord op een schriftelijke vraag van onze 
fractieleider. Ook Schotense media berichtten dat het 
druggebruik door hangjongeren op de terreinen van SK 
Schoten toenam. Naar verluidt laten deze druggebruikers 
afval en restanten achter. Vlaams Belang vindt dit 
ontoelaatbaar en eist meer controles. 

Ons protest bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht 
tegen Engelstalige wegwijzers “WAY IN” en “WAY 
OUT” werd gegrond en ontvankelijk verklaard. Waar het 
gemeentebestuur eerst nog deze borden verdedigde, moet 
het nu deze borden vervangen. 

Voor een partij in het gemeentebestuur die zich “Vlaams” 
noemt kan dit tellen. We zijn benieuwd naar de manier 
waarop het college deze terechtwijzing zal aanpakken.

Eind oktober maakte vrijwilligers van het Vlaams Belang 
een nutskastje in de Paalstraat proper. Daarmee wilde onze 
partij op symbolische wijze protesteren tegen de verdere 
verloedering van het Schotense straatbeeld. Schoten 
wordt ontsierd door tientallen graffiti-vandalisme. In de 
gemeenteraad stelde fractieleider Bouciqué de volgende 
vragen aan het schepencollege: “In juni werd aangekondigd 
dat een aantal nutskastjes zouden omgetoverd worden 
tot “artistieke pronkstukjes”. Tot nu toe hebben daar niets 
van opgemerkt in het straatbeeld.” Vlaams Belang vroeg 
daarom:
 
1. Een kordaat beleid ten aanzien van vandalisme door 
graffitispuiters
2. Een oplijsting van de met graffiti beschadigde openbare 
en privégebouwen
3. Een plan van aanpak om deze te verwijderen.

Een hart voor dieren! 

Proper Schoten

druggebruik

Vlaams Belang 
krijgt gelijk!

schoten.vlaamsbelang.org



De Schotense Vlaams Belangers hebben Tom Van Grieken 
(31 jaar) aangeduid als lijsttrekker voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Tom is onze nationale 
voorzitter en woont sinds kort met zijn vriendin in Schoten 
op Den Deuzeld. Vlaams Belang heeft de ambitie om te 
groeien en vooral te wegen op het beleid. Liefst vanuit de 
meerderheid, zodat de Schotenaren eindelijk het beleid 
krijgen dat ze verdienen.

Vlaams Belang gaat de komende maanden de straat op 
om de Schotenaren te vragen naar hun mening. U mening 
doet er toe! Wil u meewerken aan onze campagne, om 

zo veel mogelijk Schotenaren te overtuigen, 
aarzel dan niet om ons te contacteren via  

info@vlaamsbelangschoten.org 
of via 0486 76 07 65.

Tom trekt
     onze lijst

Vlaams Belang Schoten verzet zich tegen de 
verdere verstedelijking van onze gemeente. 
Wij willen geen hoogbouw, maar een leefbare 
gemeente.

Stop de bouwwoede van Erik Block (CD&V) en 
teken de petitie! 
www.petities24.com/signatures/tegen_hoogbouw  

Cartoon

Glühwijnstand
“Een warm
       voor Schoten”

Zaterdag 27 januari ‘18, 9u
 t.h.v. Oud Politiekantoor
Gelmelenstraat, Schoten

schoten.vlaamsbelang.org

Kom naar onze

Erik
de

Bouwer



"Schoten moet vooral Schoten blijven"
Dag Tom, wat een verrassing, een 
verhuis naar Schoten. Hoe ben je in 
Schoten aanbeland?

“Ik was met m’n vriendin al een tijdje op 
zoek naar een huis met een tuintje. Ik 
woon nu in een klein appartementje in 
Mortsel en dat heeft toch z’n beperkingen. 
In onze zoektocht botsten we toevallig op 
een charmant pand in Den Deuzeld waar 
we op slag verliefd op werden. Vandaar 
de verhuis!”

Er schuilen dus geen politieke motieven 
achter de verhuis?

“Nee, je huis kiezen op basis 
van politieke motieven is niet 
gezond. In Schoten vonden 
we het ideale huis. Er is wel 
nog heel wat werk aan. Van 
leidingen tot elektriciteit tot 
sanitair, alles moet nog worden 
geïnstalleerd.”

Ga je dan zelf de handen uit 
de mouwen steken?

(lacht) “In de mate van het 
mogelijke wel. Zelf een dak 
leggen zie ik me nog niet doen. 
Ik heb bovendien het geluk 
dat mijn vriendin architecte 
van opleiding is. Zij is als het 
ware de werfleider en ik de 
leerjongen. Ach, samen geraken 
we er wel.”

Zijn er bepaalde zaken waar 
je politiek toch de nadruk wil 
op leggen in onze gemeente?

“Schoten moet vooral Schoten 
blijven. Daarmee wil ik zeggen: 

het rustieke karakter van de gemeente 
moet zoveel mogelijk behouden blijven. 
Het verstedelijkingsproces moet met 
andere woorden een halt worden 
toegeroepen.

Je was tien jaar gemeenteraadslid in 
Mortsel, hoe heb je dat mandaat in de 
oppositie ervaren?

Als gemeenteraadslid sta je dicht bij de 
mensen en kan je hun dagdagelijkse 
problemen aankaarten en hopelijk 
oplossen in de gemeenteraad. In Mortsel 

heb ik dat steeds proberen doen en in 
Schoten doe ik zo verder. In de oppositie 
ben ik altijd streng, maar rechtvaardig 
geweest. Als het slecht gaat, moeten wij 
als Vlaams Belang op die nagel durven 
kloppen, maar ook als het goed gaat 
moeten wij dat durven zeggen.

Je klinkt in ieder geval al bijzonder 
gedreven! Neem je ook deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen?

“Uiteraard. Ik ben kandidaat lijsttrekker, 
maar de Schotense Vlaams Belangers 

hebben het laatste woord. Ik 
ben van plan om er, samen met 
de overigens zeer verdienstelijke 
Schotense afdeling van onze 
partij, mijn beste beentje voor  te 
zetten.”

De burgemeester zei in Gazet 
Van Antwerpen dat hij een 
samenwerking met Vlaams 
Belang niet ziet zitten. Wat 
denk je van zijn opstelling?

We zouden natuurlijk ook in 
Schoten liefst mee besturen. Een 
coalitie tussen de N-VA en Vlaams 
Belang had mathematisch in 2012 
al gekund, maar de burgemeester 
heeft niet eens de moeite gedaan 
om met onze mensen te praten. 
Ik hoop dat hij dat deze keer, 
ondanks zijn huidige opstelling, 
wel doet. Ik hoop ook dat hij nog 
geen voorakkoord heeft gesloten 
aan de keukentafel van zijn 
schoonouders. 

Dank voor dit gesprek, Tom!

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................
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Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 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)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang Schoten
Venstraat 10, 2900 Schoten,

pietbcq@glo.be - Tel. 03 685 15 24 - Mobiel 0486 760 765

201710-Schoten-1679849.indd   3 14/09/17   17:10

Het verhaal van onze partij begint reeds in 1976 bij het 
Egmontpact gesloten tussen onder andere CVP, VU en 
PS. Al onmiddellijk wijst de brede Vlaamse beweging die 
voor Vlaanderen nadelige staatshervorming af en dit 
protest krijgt ook partijpolitiek gestalte. Maar de Vlaamse 
beweging zou zichzelf niet zijn zo één nieuwe partij zou 
ontstaan, neen, het werden er twee. VU-senator Lode Claes 
stelde zich aan het hoofd van de Vlaamse Volkspartij (VVP) 
en Antwerpenaar Karel Dillen stichtte de Vlaams Nationale 
Partij (VNP).

In 1978 trekt premier Leo Tindemans naar de koning en volgen er 
verkiezingen. Gezond verstand doet VVP en VNP besluiten om in 
kartel naar de kiezer te trekken onder de naam 
Vlaams Blok. De kiezer stuurt Karel Dillen naar 
het parlement waarna Lode Claes de politiek in 
1979 vaarwel zegt.

Het is onder meer de Schotense advocaat Pieter 
Bocken, ondervoorzitter van de VVP, die dan 
gesprekken voert met de VNP om tot één geheel te komen. Over 
de naam is men het al eens: Vlaams Blok.

We gaan u niet vervelen met alle verkiezingen en uitslagen 
op te sommen waaraan we de voorbije veertig jaar hebben 
deelgenomen. Boeiender lijkt ons het verhaal dat vaak 
ongeschreven blijft: het ontstaan van de Schotense afdeling.

In die jaren zeventig van vorige eeuw was er hier een levendige 
Vlaamse beweging. Velen zijn o.a. actief in Het Vlaamse Kruis, 
lid van het Davidsfonds, sympathisant of militant van Were Di, 
Voorpost, Taal Aktie Komitee (TAK), Vlaamse Volksbeweging 
(VVB) en noem maar op. De Volksunie bestuurt mee de gemeente, 
maar na het Egmontpact is het vertrouwen in die partij onterecht 
gebleken.

Nadat in mei 1979 het Vlaams Blok als partij is opgericht, 
ontmoeten nogal wat Schotense leden elkaar op manifestaties 
van Vlaams Blok nationaal of in Antwerpen. Structureel waren 
er in die eerste jaren weinig afdelingen maar er was flink wat 
geestdrift om in Schoten met een eigen werking van start te gaan. 

Dat enthousiasme was onbesmet maar onervaren: het Vlaams 
Blok was de partij van de militant, van de afficheplakkers, van de 
betogers die zelf hun busreis betaalden om door de Rijkswacht van 
straat geklopt te worden; niet van hen die in auto met chauffeur bij 
toen nog Boudewijn op bezoek gingen.

De juiste datum waarop in Hotel Koningshof begin de jaren tachtig 
de eerste vergaderingen plaats hadden om tot een afdeling 
te komen is verloren gegaan en het noemen van namen uit het 
geheugen is altijd een delicate aangelegenheid. Met het risico 
er dus te vergeten waren dat: Walter Verduyn, Walter Peeters, 
Marcel Van Cleemput, Renaat Mertens, Lutgard Dubois, Jan Smits 
en Koenraad Mertens. Xavier Buisseret en Dirk Van Onckelen 

woonden namens nationaal en arrondissement 
eveneens die eerste vergaderingen bij. 

In 1988 neemt Vlaams Blok hier deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen met als slogan: 
“Eigen volk eerst, ook in uw gemeente” en 
met Hugo Van Perre en Walter Verduyn doen 

onze eerste gemeenteraadsleden hun intrede in het Schotens 
gemeentehuis. De rest is geschiedenis…

In die geschiedenis is er een hoofdstuk dat we niet onvermeld 
mogen laten: de komst van Marie-Rose Morel. Feit is en blijft dat 
het kartel Vlaams Belang/Vlott bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van oktober 2006 de grootste was en dat Marie-Rose Morel het 
meeste voorkeurstemmen haalde. Hoe onvoorspelbaar het lot is, 
weten we sinds we op 8 februari 2011 het overlijden vernamen 
van deze jonge moeder die niet onopgemerkt in het (politieke) 
leven stond.

We beschikken niet over een glazen bol, noch is Madame Blanche 
lid van onze afdeling. Maar zeker is dat Vlaams Belang in vele 
kwesties de alarmsirene was, genegeerd door de beleidspartijen 
van knielers voor koning, kapitaal en koran. Neen, we zijn daar 
niet trots op want tenslotte bent u het, beste lezer, die voor dit 
negeren vandaag de factuur betaalt. Wat ons sterkt om onze rol 
als “klokkenluider” te blijven vervullen, tot de klokken feestelijk 
klinken.

D.V.O.

schoten.vlaamsbelang.org

“Vlaams Belang 
is in vele kwesties 
de alarmsirene.”


