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1. Voorwoord
Beste Schotenaar,

Schoten is nog altijd een aangename gemeente om te wonen. Een kleine gemeenschap naast een 
grote stad. Een gemeenschap waar mensen mekaar wel nog kennen. Een gemeente waar er wel 
nog open ruimte en groen is. Een plek waar we ons wel nog thuis kunnen voelen. 

Zeker als we kijken hoe Antwerpen de voorbije jaren geëvolueerd is, mag Schoten die weg niet 
opgaan. De eerste signalen zijn er helaas al. Ook in Schoten rukt de vervreemding, islamisering en 
criminaliteit stelselmatig op. Dat willen wij niet laten gebeuren. Want Schoten is van ons.  

Eerder dan een evaluatie van de afgelopen bestuursperiode te maken, heeft Vlaams Belang oog 
voor de toekomst. Hoe kunnen het Vlaams karakter van Schoten bewaren? Hoe kunnen we een aan-
gename en leefbare gemeente blijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze ouderen niet verge-
ten worden? Hoe kunnen we onze gezinnen ondersteunen die het soms moeilijk hebben de eindjes 
aan mekaar te knopen? Hoe kunnen we een diervriendelijke gemeente worden? Hoe kunnen we 
onze gemeente veilig houden? Hoe kunnen we het groene karakter van onze gemeente versterken?
   
Het Vlaams Belang heeft de voorbije 6 jaar een constructieve oppositie gevoerd. Kritisch waar no-
dig, constructief waar mogelijk. Maar wij kijken vooral vooruit. Vlaams Belang presenteert een pro-
gramma met tal van positieve voorstellen om het Vlaams karakter van onze gemeente te bewaren. 
En boven alles, willen wij onze mensen op de eerste plaats zetten. We kunnen veel goeie dingen 
voor onze gemeenschap realiseren. Om dat te kunnen doen, is jouw steun nodig. 

Want elke stem telt. 

Tom Van Grieken
Lijsttrekker 

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter 



2. Schoten weer van ons
Schoten is van oudsher een gemeente waar Vlamingen thuis zijn en waar overtuigde Vlamingen 
steeds welkom waren. Talrijke Vlaamse verenigingen zorgden in het verleden voor de voeling met 
de Vlaamse Beweging en doen dat nog steeds. Schoten kan ook in de 21ste eeuw bogen op een 
actieve waaier van Vlaamse cultuur- en strijdverenigingen. Het Vlaams Belang is blij met deze 
verenigingen, die mee bouwen aan ons streefdoel: een vrije Vlaamse staat in een Europa der 
Europese volkeren.

Vlaamse identiteit

Het Vlaams Belang ondersteunt alle initiatieven die het Vlaams en Nederlandstalig karakter 
van Schoten bevorderen. Dit betekent onder andere steun aan de Vlaamse cultuurverenigingen 
en hun initiatieven, zoals de jaarlijkse activiteiten van diverse Vlaamse verenigingen rond de 
Guldensporenviering, de Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw enz.

Schoten ondersteunt ieder jaar een vereniging op voorstel van het 11 juli-Komitee en is daarmee 
solidair met Vlamingen die het moeilijk hebben. Vlaams Belang Schoten wil deze steun uitbreiden 
en de banden met de Vlaamse rand aanhalen.

Onze partij wil respect voor de Vlaamse nationale feestdag en streeft daarvoor naar de volledige 
bevlagging van openbare gebouwen met de Vlaamse leeuw. Vlaams Belang streeft ernaar deze 
feestdag op 11 juli in het Kasteel van Schoten te vieren. Nieuwe inwoners, pas gehuwden en 
jubilarissen krijgen een leeuwenvlag als geschenk. Bij het uitreiken van een rijbewijs biedt de 
gemeente een Vlaams symbool of VL-klever aan.

Nederlands

Nederlands moet de voertaal zijn in Schoten. De gemeente moet in haar communicatie met de 
burgers een actief beleid voeren op dit gebied, d.w.z. in haar publicaties, op haar webstek, in 
het straatbeeld en in alle contacten met de burgers. Anderstaligen die zich bij de gemeentelijke 
administratie aanbieden moeten een tolk meebrengen. Het Vlaams Belang wil anderstalige 
publiciteit op het Schotens grondgebied ontmoedigen. Bedrijven, startende middenstanders 
en initiatiefnemers van cultuurevenementen die kiezen voor een Nederlandstalige naam en 
uithangbord moeten aangemoedigd worden om het Nederlands te gebruiken. Bedrijven, 
marktkramers en anderstaligen die het straatbeeld verengelsen kunnen niet op gemeentelijke 
premies of ondersteuning rekenen.

Het Vlaams Belang wil een gemeentelijk inburgeringscontract invoeren voor anderstalige 
nieuwkomers. Daarin staat alles wat de nieuwe inwoner dient te weten over zijn nieuwe 
woonplaats. Nieuwkomers moeten Nederlands kennen of verplicht worden het te leren in Schoten.

Vreemdelingen en islamisering

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat de gevolgen van het falende asielbeleid voor een 
groot deel worden afgewenteld op de steden en gemeenten. Het is bijvoorbeeld niet de taak van 
de gemeente Schoten om mee te voorzien in de opvang van asielzoekers door de oprichting en 
instandhouding van zogenaamde Lokale Opvang Initiatieven (LOI’s). De federale overheid moet zelf 
volledig instaan voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen. Het gaat om die reden evenmin op 
dat duizenden asielzoekers, waarvoor geen plaats wordt gevonden in het opvangnetwerk, worden 
doorgestuurd naar de OCMW’s, ook dat van Schoten. Deze concentratie van asielzoekers, illegalen en 
geregulariseerden zorgt voor aanzienlijke overlast en toenemende druk op de sociale voorzieningen.
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Vlaanderen kan dus niet het OCMW van de hele wereld zijn. Ambtenaren van de sociale 
diensten mogen zich niet kunnen verschuilen achter hun zwijgplicht om illegalen en personen die 
zich schuldig maken aan asielfraude niet bekend te maken bij het gerecht. Schijnhuwelijken en 
schijnwettelijk samenwonen moeten actief worden opgespoord en gemeld aan het gerecht.

Het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen moet verboden worden voor het 
gemeentepersoneel. Zo’n verbod moet ook gelden in gemeentelijke scholen. Het opdringen van 
halalmaaltijden in scholen is uitgesloten. Er mag geen islamonderricht gegeven worden in Schotense 
scholen, laat staan verplicht moskeebezoek. Toegevingen aan de islamisering zoals het verwijderen 
van christelijke symbolen in openbare ruimten of het herbenoemen van christelijke feestdagen zijn 
uitgesloten.

Rituele thuisslachtingen zijn uit den boze, want onverenigbaar met de wet op het dierenwelzijn van 
1986; het wettelijke boerka- en nikabverbod in het straatbeeld moet afgedwongen worden door 
een aanpassing van het politiereglement.

Het vermoeden van huisjesmelkerij en illegaal verblijf moeten onder de waakzaamheid van de Buurt 
Informatie Netwerken vallen.

Ontwikkelingssamenwerking

Het Vlaams Belang heeft in Schoten steeds zijn actieve steun toegezegd aan de projecten 
van Schotense verenigingen die actief zijn in de derde wereld. Meer nog: we eisten bij elke 
bespreking van de begroting dat de ondoorzichtige steun aan 11.11.11 en andere nationale 
organisaties zoals Oxfam waarvan de directeurs toplonen uitbetaald krijgen, werd afgeschaft en 
vervangen wordt door steun aan lokaal gebonden projecten. De GROS (gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking) is voor de Schotenaar onbekend en onzichtbaar.

Het Vlaams Belang heeft respect voor andere volkeren en culturen maar aanvaardt niet dat de 
multiculturele samenleving en concepten als “Eerlijke Handel” (Fair Trade) als dogma worden 
gesteld in het gemeentelijk beleid. Oxfam Fair Trade is een commercieel bedrijf zoals vele andere 
en mag geen monopolie hebben voor het leveren van producten ‘eerlijke handel’.

3. Veiligheid voor alles
Veiligheid is een basisrecht van elke burger. Leefbare gemeenten moeten in de eerste plaats 
veilige gemeenten zijn. Uit onze bevraging van de Schotense burgers bleek dat Schoten helemaal 
niet zo veilig is als men wil laten uitschijnen. De Schotenaar vraagt daarom meer blauw op straat, 
een opgedreven aanpak van de drugsproblematiek en zeker meer actie tegen alle vormen van
criminaliteit. De criminaliteitsstatistieken waarmee het gemeentebestuur doorgaans triomfantelijk 
mee uitpakt zijn volgens het Vlaams Belang slechts bedoeld om de burger zand in de ogen te 
strooien en de toenemende onveiligheid te verdoezelen. Al jarenlang klaagt het Vlaams Belang 
de toenemende criminaliteit en onveiligheid aan in onze steden en gemeenten. Het grote 
pijnpunt is de straffeloosheid waarmee dit gebeurt, tot grote ergernis van onze politie. De meeste 
daders worden na een kort verhoor weer in vrijheid gesteld ook al hebben ze zeer zware feiten 
gepleegd.

Vlaams Belang wil de misdaad kordaat en efficiënt terugdringen, veiligheid bieden aan al onze 
inwoners zonder onderscheid in rang of stand. We willen eindelijk echte straffen voor delinquente 
jongeren en criminelen. Buitenlandse criminelen moeten teruggestuurd worden naar hun land van 
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herkomst. Huisvestingmaatschappijen moeten een kordaat beleid voeren tegen overlast. Van wie 
structureel overlast veroorzaakt moet het contract worden opgezegd.

Geen pardon voor criminaliteit en dit geldt ook voor de zogenaamde kleine criminaliteit. 
Zerotolerantie voor alle criminaliteit!

Diefstal

Het bestrijden van diefstallen in woningen en winkels is een absolute prioriteit. We pleiten voor de 
volgende maatregelen:

- het terugdringen van diefstal in woningen door het versneld plaatsen van ANPR-camera’s op 
invalswegen in samenspraak met buurgemeenten of provincie. De uitbouw van dit netwerk, waarmee 
onder andere nummerplaten van gestolen voertuigen of van nummerplaten van voertuigen die worden 
geseind kunnen worden herkend werd gestart in 2015; het aantal camera’s wordt jaar na jaar uitgebreid.
- het subsidiëren van het SDNA (een genetische stof ) waarmee men diefstalgevoelige goederen 
kan markeren.
- een betere samenwerking van alle BIN’s door een jaarlijkse bijeenkomst van de BIN-
coördinatoren.
- een regelmatige evaluatie van het bijgestuurde lichtplan.

Eerstelijnspolitiezorg

- het verder uitbouwen, versterken en ondersteunen van de Buurtinformatienetwerken (BIN);
- wijkagenten moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn; we pleiten voor een jaarlijkse 
voorstelling van de wijkagenten via een folder met de naam, een foto en het telefoonnummer van de 
wijkagent;
- door het herdefiniëren van een aantal kerntaken en het samenwerken met externe partners 
kan er meer politiecapaciteit vrijgemaakt worden. Daarbij moet men de vraag stellen of het nu 
noodzakelijk is om bij elk evenement in onze gemeente overdreven politietoezicht te voorzien.
- wij willen een open communicatie over criminaliteit: per kwartaal publicatie van de 
criminaliteitsstatistieken en dit per wijk, zodat burgers waakzaam blijven.
- Schoten scoort erg hoog (top 3 in Vlaanderen) in het uitschrijven van PV’s en de burgers 
spekken daarmee de gemeentelijke inkomsten; dit mag nooit de eerste bedoeling zijn van het werk 
van de politie. De prioriteit moet gaan naar de echte criminelen, niet naar wie al eens een keer fout 
parkeert of vergeet zijn of haar blauwe schijf te leggen.

Drugs

Het lijkt onwaarschijnlijk maar wij stellen vast dat op de webstek van de gemeente Schoten 
nauwelijks iets is terug te vinden over druggebruik of drugspreventie. Nochtans zijn de 
gemeentelijke webstek en de lokale infobladen goed geschikt om de bevolking te informeren over 
deze problematiek. De toegang tot informatie via het internet heeft een vrij lage drempel omwille 
van de anonimiteit van de gebruiker met een drugsprobleem. Ook op de webstek van de Schotense 
politie is geen contactpersoon of informatie over deze materie terug te vinden. Wij pleiten voor een 
dringende aanpassing ter zake; ook moet er bij de gemeentelijke overheid en bij de politie een 
vertrouwenspersoon worden aangeduid om de bevolking te informeren over de gevaren van drugs 
en het gebruik ervan. Vooral bij de jeugd is er een sterke behoefte aan voorlichting over drugs.

Een aantal politici liet in het nabije verleden weten dat cannabisgebruik geen misdaad was; 
daarbij negeren zij onderzoeken, die met de regelmaat van de klok verschijnen en die aantonen 
dat cannabis ook bij licht gebruik erg schadelijk is. Sindsdien is het gebruik van cannabis bij 
jongeren niet alleen sterk toegenomen maar wordt het ook als normaal ervaren. In Schoten werd 
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al een aantal cannabisplantages ontmanteld. Dit is een gevaarlijke evolutie die ons doet pleiten 
voor een doorgedreven informatiecampagne over de schadelijke effecten van druggebruik en dit 
in samenwerking met de lokale jeugddienst en politie. Politiediensten moeten verdachte panden 
kunnen onderzoeken en het elektriciteitsverbruik evalueren.

Wij pleiten voor preventie en voorlichting vanaf de lagere school en niet alleen in het middelbaar 
onderwijs. Ze dient zich ook op jeugdhuizen en sportverenigingen te richten. Naast voorlichting 
en preventie pleiten wij ook voor een efficiënte controle, zodat we het probleem op een goede 
manier in kaart kunnen brengen en de gebruikers een adequate ontwenningsbegeleiding kunnen 
geven. Volgens ons zijn zij niet de schuldigen, maar het slachtoffer. De ware schuldigen zijn de 
producenten en verdelers van de drugs. Deze moeten opgespoord en zwaar gestraft worden.

De huidige bestuurscoalitie in Schoten heeft het in dit verband totaal laten afweten en lijkt zich 
daarmee blijkbaar nauwelijks bewust van haar verantwoordelijkheid in deze evolutie. Het Vlaams 
Belang deelt de bezorgdheid van ouders met opgroeiende kinderen over de drugsproblematiek. 
De dagelijkse krantenberichten over toenemende drugvangsten, cannabisplantages en het 
drugstoerisme stemmen niet tot optimisme. Onze Vlaamse jeugd mag niet ten prooi vallen aan de 
drugsbaronnen, bij wie het enkel om winstbejag te doen is. Tijd om het tij te keren, tijd voor een 
doortastende aanpak, die van het Vlaams Belang.

Brandweer en rampenplan

Het Vlaams Belang staat als één man achter ons vrijwillig brandweerkorps. We beschouwen de 
taak van brandweerman als een zwaar belastend risicoberoep zowel voor het beroepspersoneel 
als voor de vrijwilligers. Het Vlaams Belang heeft in de gemeenteraad steeds alle initiatieven 
gesteund om deze onmisbare Schotenaren te voorzien van degelijk materiaal en van een eersteklas 
behuizing. Gezien het sterk uitgebreide gebruik van de mobiele telefoon zijn wij voorstander van 
het opzetten van een gemeentelijk waarschuwingssysteem betreffende rampen via sms.

4. Werken en ondernemen in Schoten
Onze middenstanders en KMO’s vormen de kern van het Schotense economische leven. Toch 
hebben zij het in Schoten niet gemakkelijk door de nabijheid van andere grote winkelcomplexen. 
Ook de toegenomen digitale verkoop via het internet doet kleinhandelszaken naar adem happen. 
Desondanks slagen onze middenstanders erin tegen grote winkelcentra en ketens op te boksen 
door zich te specialiseren en hard te werken in hun vaak moeizaam opgebouwde zaak. De 
lokale economie zorgt voor welvaart en welzijn onder de Schotenaren. Vlaams Belang wil het 
ondernemen in Schoten aanmoedigen door de ondernemers en middenstanders als volwaardige 
gesprekspartners te betrekken bij het beleid.

Steun vanuit de gemeente

Het Vlaams Belang pleitte jaren voor een KMO-loket met één centrale aanspreekpersoon voor 
startende ondernemers in het gemeentehuis; ondernemers en middenstanders moeten er terecht 
kunnen met al hun vragen en problemen ter ondersteuning van het digitale loket. De aanwerving 
van deze bevoegde ambtenaar kwam er pas dit jaar, rijkelijk te laat. Ondertussen neemt de 
leegstand in de Paalstraat toe maar het mag zeker niet de bedoeling zijn de bedoeling zijn deze 
winkelstraat vol te stouwen met nachtwinkels en pizzabars. Een adviesraad voor lokale economie en 
een winkelstraatmanager zijn nog steeds loze begrippen in Schoten.
Het Vlaams Belang wil de toename van kleine lokale pestbelastingen zoals de belasting op 
personeel, belasting op terrassen, reclameborden, enz. tegengaan. De totale belastingdruk middels 
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pestbelastingen moet geplafonneerd worden.

In haar aankoopbeleid biedt de gemeente alle mogelijke kansen aan lokale leveranciers; 
samenwerking met lokale bedrijven is een betere garantie voor flexibiliteit, vertrouwen en kwaliteit.

Infrastructuur

De 5 industriezones moeten geïnventariseerd worden op mogelijke inbreiding waardoor 
extra bedrijventerreinen beschikbaar komen. Schoten moet op een actieve manier startende 
bedrijven kunnen aantrekken met zijn troeven, zoals zijn ideale ligging, de beschikbaarheid van 
gekwalificeerd personeel en een behulpzame gemeentelijke overheid.

De gemeente Schoten werkt mee aan de actie “Bedrijfsvriendelijke Gemeente” en tracht leegstand 
in winkelstraten zoveel mogelijk te vermijden.

Bereikbaarheid

Onze bedrijven, winkelcentra en parkeerplaatsen moeten vlot toegankelijk blijven voor leveranciers 
en klanten per fiets en te voet. We pleiten voor een strategisch parkeerplan dat we samen met de 
AMBS willen uitwerken. Daarbij moet een kosten-batenanalyse uitmaken of een extra verdieping 
boven de Venparking zinvol is. Tegelijkertijd willen we in overleg met de middenstanders de 
winkelzone Paalstraat-Theofiel Van Cauwenberghslei op speciale winkeldagen verkeersluw maken, 
d.w.z. enkel vrije doorgang voor openbaar vervoer, vrachtwagens voor het laden en lossen en voor 
de zwakke weggebruikers.

Orde en netheid

De gemeentediensten moeten er mee op toezien dat de winkelstraten er onberispelijk proper 
bijliggen. Er moeten voldoende vuilnisbakken zijn en het groen moet regelmatig onderhouden 
worden. Herstellingen aan het straatmeubilair en het wegdek moeten snel uitgevoerd worden. De 
straten moeten ’s avonds goed verlicht zijn en veilig. De dienst der werken moet jaarlijks het gehele 
grondgebied nazien en alle overtollige verkeersborden die onleesbaar zijn, onleesbaar zijn of 
onzichtbaar voor de weggebruiker herstellen.

5. Welzijn en sociale voorzieningen 
seniorenbeleid
Het Vlaams Belang is een sociale partij en wil in Schoten meewerken aan de toenemende zorg om de 
vergrijzing op te vangen. Onze partij telt actieve senioren en deelt de bezorgdheid van de seniorenraad 
om de zorg voor hoogbejaarden.

Een actief seniorenbeleid

Schoten moet in de toekomst een gemeente worden waar de senioren het goed hebben. Het Vlaams 
Belang wil het gemeentelijk beleid beter afstemmen op de toenemende vergrijzing maar er tegelijkertijd 
voor zorgen dat Schoten aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen. Het Vlaams Belang wil er mee voor 
zorgen dat de toekomstige generaties een beter Schoten zullen erven.
Ons seniorenplan bevat 5 duidelijke voorstellen om van Schoten de seniorengemeente bij uitstek te 
maken:
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- naast een jeugdschepen willen wij ook een schepen voor senioren aanstellen die zich specifiek en 
dagelijks om de ouderenzorg bekommert;
- eenzaamheid senioren verhelpen: inschakeling wijkverenigingen, seniorenverenigingen, 
buurtcomités; thuiswonende senioren mogen niet lijden aan contactarmoede, onveiligheid, immobiliteit 
en verwaarlozing.
- samenwerking met B-post: postbodes activeren om overvolle brievenbussen te signaleren; 
huisdokters en verplegend personeel alert houden en melding te maken van vereenzaming; 
- seniorenkrant: we willen de senioren bereiken met informatie over activiteiten en specifieke 
actualiteit voor senioren; we willen de gemeentelijke webstek aanpassen en een herkenbare rubriek 
“senioren” voorzien, zoals die al bestaat voor de jeugd;
- seniorentelefoon en seniorenloket: een actieve ‘hulplijn’ waar senioren terecht kunnen voor 
praktische problemen en zorgen. Het seniorenloket moet de senioren helpen en adviseren bij kleine 
herstellingen, renovaties en advies voor het onderhoud en beheer van hun tuin. Senioren die met hun 
tuin- en groenafval geen weg weten moeten op deze dienst beroep kunnen doen.

Het aantal toegestane bedden in het woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt volstaat niet langer doordat 
steeds meer ouderen in dit centrum worden opgenomen. Een uitbreiding dringt zich op wegens 
de verwachte toename van de vergrijzing. Anderzijds willen vele bejaarden thuis blijven wonen en 
zouden zij dat kunnen doen mits kleine ingrepen aan de woning of door een dagelijks bezoek van een 
bejaardenhelpster.

Het Vlaams Belang wil het verenigingsleven van de senioren alle kansen geven die het nodig heeft en 
dringt aan op een zo groot mogelijke bezettingsgraad van de 3 ontspanningslokalen, die ook door de 
niet-senioren zouden moeten gebruikt worden. De ontspanningslokalen zijn nog onvoldoende gekend 
bij het verenigingsleven. Een opwaardering van deze lokalen is aangewezen.

Op diverse plaatsen in Schoten zijn er petanquebanen maar er mogen er nog bijkomen; we willen het 
recreatiesporten voor senioren in seniorensportdagen aanzwengelen.

Het Vlaams Belang heeft constructief meegewerkt aan de succesvolle realisatie van het project van de 
zorgflats “Schuttershof”. We moeten de blik ook verder naar de toekomst richten en uitkijken naar nieuwe 
mogelijkheden tot uitbreiding. Er moet een inventaris komen van de beschikbare sociale huisvesting die 
gericht is op de opvang van hulpbehoevenden en ouderen.

De wachttijd voor een sociale huur- of koopwoning in Schoten is nog altijd veel te lang. Het Vlaams 
Belang wil onderzoeken wie op de wachtlijst staat en hoe men de wachttijd kan verkorten. De toewijzing 
van sociale woningen moet in de eerste plaats naar Schotenaren gaan die al jaren wachten op een 
zorgflat of een sociale woning.

De gemeente dient noodopvang beschikbaar te hebben voor inwoners die plotseling geen woning meer 
hebben, bijvoorbeeld door een woningbrand; deze mag niet ingenomen worden door asielzoekers. 
Wij zijn voorstanders van het afschaffen van de onderhoudsplicht omwille van een aantal gefundeerde 
redenen. Vlaams Belang is tegen de islamisering van bejaardentehuizen; een Vlaamse en westerse 
leidcultuur moet de absolute norm blijven.

Wij pleiten voor een verhoging van de betoelaging van de seniorenraad, zodat deze meer en beter de 
kansarme senioren kan betrekken bij allerlei feesten en vieringen van seniorenverenigingen.

Armoede

Het gemeentebestuur heeft tot taak speciale projecten (herscholing, tewerkstelling, enz.) in het leven 
te roepen die kansarmen uitzicht geven op een structurele verbetering van hun situatie.
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OCMW

Het OCMW moet een nieuwe naam krijgen: de Welzijnsdienst moet omgevormd worden naar een 
brede sociale dienstverlener die een gecoördineerd, structureel en laagdrempelig sociaal beleid 
voert.

De Sociale Dienstencentra moeten met hun éénloketfunctie het centrale aanspreekpunt zijn voor alle 
sociale zaken, dus ook voor pensioenen en werkloosheidsuitkering en zodoende een belangrijke 
besparing betekenen van ambtenaren. Ook de eengemaakte functie van OCMW-voorzitter en 
schepen van sociale zaken draagt daartoe bij.

De gemeentelijke dotatie aan het OCMW mag niet ieder jaar stelselmatig verhoogd worden. 
Enkel indexaanpassingen, o.a. wegens loonsverhogingen, zouden nog kunnen, tenzij er nieuwe 
investeringen gepland worden. De destijds gangbare jaarlijkse escalaties zijn voor het Vlaams 
Belang uit den boze.

De sociale dienst van het OCMW breidt steeds verder uit door het toenemend aantal kansarmen 
van vreemde origine terwijl er op de rest van het personeel bespaard word.

Personen met een beperking

Het Vlaams Belang pleit voor een actieve rol van de raad voor personen met een beperking bij 
de besluitvorming; bij aanwervingen door de gemeente moeten mensen met een beperking een 
eerlijke kans krijgen. Het personeelsbestand van de gemeente moet streven naar minimum 2 procent 
personeelsleden met een beperking.

Kinderopvang

Het Vlaams Belang staat volledig achter de vraag van de Schotense scholen om via dienstencheques 
wijk-werkers in dienst te nemen voor naschoolse kinderopvang. Er zijn nog steeds onvoldoende 
opvangmogelijkheden. Vlaams Belang wil mee initiatieven ontwikkelen om kinderopvang door 
privépersonen te bevorderen.

6. Bestuurskracht in Schoten
Goed bestuur is eenvoudig: doen wat nodig is en niet doen wat niet hoeft. De zittende coalitie die 
in 2012 het levenslicht zag pakte uit met een krachtlijnennota 2013-2019. Van de vele beloften in 
dit document zagen slechts weinige het levenslicht.

Schoten moet Schoten blijven. Een toenadering tot Groot-Antwerpen of een overheveling van de 
wijk Deuzeld naar Merksem is onbespreekbaar.

Communicatie, cultuur, ruimtelijke ordening, lokale economie en tewerkstelling, het zou allemaal 
aangepakt worden maar er kwam weinig van in huis.

Zittende coalitie

De uittredende coalitie blonk uit in het niet realiseren van haar beloften. De pijnpunten Paalstraat, 
megaprojecten met hoogbouw (Havenplein, Kruispadstraat), verhuis Dienst de Werken, 
marktgebouwen, aanleg fietspad Botermelkbaan, burgemeestersconvenant… Ze slabakken 
allemaal, er komt nergens schot in de zaak.
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Ondertussen verloedert onze gemeente verder: graffiti, onkruid, hangjongeren, zwerfvuil, sluikstort, 
drugsvangsten, grootstedelijke import van armoede, verengelsing, inkrimping van subsidies, 
windmolenprojecten… Het gemeentebestuur belooft en belooft… Het laat betijen en ondertussen 
neemt de verarming van de Schotense burger toe door steeds hogere energieprijzen, waterfacturen, 
overheidsbelastingen en inflatie. Conclusie: Schoten en de Schotenaren verdienen beter!

Wijkwerking

Het Vlaams Belang wil van een beleid ten dienste van de burger - zowel de geïnformatiseerde als 
de niet-digitaal geïnformeerde - onmiddellijk werk maken. De wijken en wijkraden vervullen daarbij 
de rol van eerstelijns-gesprekspartner. Sinds we aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen 
pleiten we voor het betrekken van de wijken bij de besluitvorming. De wijkverenigingen en 
wijkraden moeten zo representatief en zo democratisch mogelijk zijn samengesteld. We pleiten ook 
voor transparantie bij de betoelaagde wijkverenigingen.

Regelmatig overleg met de wijkverantwoordelijken en communicatie van het gemeentebestuur met 
de wijkbewoners is een prioriteit. Geluids- en verkeersoverlast in de wijken De List, Elshout, De Zeurt 
en Ter Heide vormen nog steeds een groot probleem.

Het Vlaams Belang wil deze wijkplannen nieuw leven inblazen en waar mogelijk de knelpunten 
binnen de budgettaire mogelijkheden verhelpen.

Lokale democratie en adviesraden

Het Vlaams Belang pleit voor inspraak van de burgers via wijkraden, meldpunten van klachten 
en kwaliteitscontrole op de behandeling van deze klachten. De wijkwerking moet verder worden 
uitgebouwd. Bij zeer ernstige ingrepen en infrastructuurwerken in de wijken moet de gemeente de 
bevolking raadplegen via lokale hoorzittingen.

De adviesraden zijn een goed beleidsinstrument maar de communicatie van deze adviesraden met 
de modale burger laat te wensen over. Het Vlaams Belang wil de beknopte verslagen, vergaderdata 
en agenda’s van de adviesraden bekend maken op de gemeentelijke webstek.

Behoorlijk bestuur

Het Vlaams Belang pleit voor een transparante besluitvorming en openbaarheid van bestuur. Dit 
betekent onder andere dat de gemeenteraad ruim op tijd inzage krijgt in de hangende dossiers en 
de ter sprake gebrachte agendapunten. Al te vaak wordt de inspraak van de gemeenteraadsleden 
geweerd en genegeerd door het bewust niet bijeenroepen van een raadscommissie. De verslagen 
van de raadscommissie moeten binnen de week aan de raadsleden overgemaakt worden.
Belangrijke beslissingen zoals het plaatsen van windmolens moeten aan de Schotense bevolking 
voorgelegd worden via een bindend gemeentelijk referendum.

Wij pleiten ook voor de rechtstreekse uitzending van de gemeenteraad op het internet, zoals dit in 
talrijke gemeenten al gebeurt.

Het Vlaams Belang pleit voor duidelijke budgettaire principes; de gemeente moet de tering naar de 
nering zetten wanneer dit nodig is en geen financiële avonturen aangaan.

Schoten moet zelf kunnen beslissen over het uitreiken van bouwvergunningen; het aangepaste 
ruimtelijk gemeentelijk structuurplan vergt een continue opvolging; er moet het vergunningenregister 
aangelegd worden.
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7. Harmonie mens, milieu en energie
Het Vlaams Belang is een milieubewuste partij. Het Vlaams Belang is voorstander van een 
duurzaam beleid inzake energie, water, afvalbehandeling, natuurbehoud en gemeentelijke 
milieuzorg. Dit betekent onder meer dat de gemeente energie- en waterverspilling tegengaat.
Er zijn echter nog talrijke vlakken waarop het beter kan, bijvoorbeeld in de communicatie met de 
burger. Vlaanderen behoort tot de top 3 van meest vervuilde regio’s ter wereld. De hoge gehaltes 
stikstofoxides, ozon en fijn stof zorgen voor een ondermaatse luchtkwaliteit. De Schotenaar moet 
via de gemeentelijke webstek en via elektronische infoborden beter geïnformeerd worden over de 
luchtkwaliteit (fijn stof, NOx) in zijn omgeving.

Groene energie en duurzame economie

Vlaams Belang heeft vorig jaar mee het burgemeestersconvenant ondertekend. Daarmee verbindt de 
gemeente Schoten zich ertoe de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het 
grondgebied tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-
efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Sindsdien horen we echter 
weinig van deze mooie voornemens. Het lijkt er nu op dat het bij loze beloften zal blijven.

Wij pleiten daarom voor:

- een ad hoc werkgroep die een actieplan moet opstellen om deze doelstellingen te bereiken;
- het stimuleren van het plaatsen van zonnecellen door de KMO’s;
- het bijplaatsen van zonnecellen op alle mogelijke daken, openbare oppervlakken en 
beschikbare ruimten;
- het versneld bijplaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen;
- het systematisch vervangen van straatlampen door energiezuinige varianten of 
zonnecelarmaturen;
- de permanente agendering van dit dossier op de bevoegde raadscommissie en de actieve 
betrokkenheid van de milieuraad;
- een actieve communicatie met de Schotenaar over de vorderingen van het behalen van de 
doelstellingen.

Afval en geluidshinder

De Schotenaar is ondertussen het Diftarsysteem gewoon en sorteert goed zijn of haar afval. De 
hoeveelheden afval werden drastisch teruggeschroefd en de burger ging milieubewuster om met 
afval. Toch kan de Diftarophaling nog beter: wij zijn voorstander van het wekelijks ophalen van de 
containers in dichtbebouwde wijken.

Het recyclagepark De Breker werkt naar behoren en het afvaltoerisme is na de reorganisatie 
afgenomen. Voor het aanbrengen van een aantal fracties (bouwpuin, groot vuil) moeten de burgers 
nu betalen. Voor de fractie hout en groenafval is dit ook het geval, wat tegen alle logica indruist. Dit 
zijn grondstoffen die in energie kunnen worden omgezet. Deze en de andere overige afvalfracties 
moeten gratis blijven.

Het Vlaams Belang wil een speciale aandacht voor de afvalophaling van de hulpbehoevende 
senioren; er is een specifieke aanpak nodig van probleemafval bij particulieren.

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van zwerfvuil in bermen en grachten.
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De twee afvalstraatjes in onze gemeente functioneren naar behoren maar een evaluatie van het 
gebruik en de overtredingen dringt zich op.

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van geluidsoverlast door opgefokte brommers en 
discowagens; ook bij evenementen in het park is er langdurige geluidsoverlast; we willen deze 
overlast beperken.

Het Vlaams Belang pleit voor een jaarlijkse eenmalige ophaling van grof huisvuil en AEEA (Allerlei 
Elektronische en Elektrische Apparaten) in samenwerking met de kringloopwinkel.

Graffiti en sluikstort

Graffiti en sluikstort zijn een echte wansmakelijke pest en ontsieren het straatbeeld. 
Wij pleiten voor:

- een beter meldpunt graffiti en sluikstort; het meldpunt (telefonisch en via het internet) voor 
sluikstorten van de milieudienst is nog onvoldoende bekend bij de bevolking.
- een gespecialiseerde ploeg die na melding onmiddellijk graffiti en sluikstort verwijdert, ook 
langs gewestwegen en kanalen op Schotens grondgebied;
- strenge bestraffing van betrapte graffitispuiters en sluikstorters;
- onmiddellijke verwijdering van graffiti en sluikstort op openbaar en privédomein na 
vaststelling van het vandalisme;
- een eenvormige aanpak van alle vormen van sluikstort: geen gedoogbeleid voor allochtonen 
die hun tapijten op het openbaar domein te drogen hangen en hun buren fysiek bedreigen wanneer 
die hen daarover aanspreken;
- mobiele bewakingscamera’s om graffitispuiters en sluikstorters op te sporen.

Groen en natuur in de gemeente

Schoten staat bekend als een groene gemeente. Zijn talrijke parken en natuurgebieden bieden 
rust en ontspanning. Het Vlaams Belang wil dat beeld nog verbeteren en de gevelbegroening, 
groenbeplanting en groenvoorziening bevorderen. De natuurgebieden moeten goed beheerd 
en bewaakt worden en het park van Schoten moet zijn vroegere recreatiefunctie terugkrijgen. Er 
moet een kinderbos komen waar voor iedere nieuwgeboren Schotenaar een boom wordt geplant. 
Het voortuinparkeren is een delicate zaak uit het verleden. Vlaams Belang is voorstander van een 
evaluatie van de toestand en een uitdovingsbeleid op lange termijn. Het Vlaams Belang steunt het 
aaneensmeden van de 2.700 hectare natuurgebieden rond Schoten tot een “GruunRant”.

Diervriendelijkheid

In onze samenleving zijn huisdieren niet meer weg te denken. Daarom dient de gemeente hier 
aandacht aan te schenken via een uitgesproken diervriendelijk beleid onder toezicht van de 
schepen van leefmilieu. Het dierenasiel verdient een betere en ruimere huisvesting en financiële 
ondersteuning door de gemeente. Er moet een dienst dierenwelzijn komen die alle incidenten van 
verwaarlozing en mishandeling onderzoekt en tracht te voorkomen.

Riolen

Een IBA of individuele behandeling van afvalwater is in Schoten al lang geen onbekend begrip. Bij 
bewoners zonder rioolaansluiting die deze zuiveringsinstallaties laten plaatsen, dienen deze installaties 
volledig gesubsidieerd te worden door de gemeente. Het Vlaams Belang is in deze gebieden voorstander 
van een drukrioleringsstelsel dat tot vier maal toe goedkoper is dan het huidige rioleringsstelsel. Bovendien 
is dit drukrioleringsstelsel ook milieuvriendelijker: het wordt aangesloten op een traditioneel stelsel en dit 
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stelsel is dan op zijn beurt aangesloten op een waterzuiveringsstation dat dagelijks wordt gecontroleerd. 
Dit drukrioleringsstelsel kan toegepast worden in gedeelten van de wijken Koningshof, Schotenhof en een 
gedeelte van de Hoogmolendijk, kortom waar deze in het rioleringsplan niet voorzien zijn.

8. Verkeer en bereikbaarheid
Schoten heeft een centrale rol in een aantal toekomstplannen die alle met grote infrastructuurwerken 
te maken hebben. Hiervan werd de HSL (Hoge Snelheids Lijn) ondertussen gerealiseerd. De 
komende jaren dreigen andere werken de mobiliteit van de Schotenaar verder grondig te verstoren: 
de verbreding van het Albertkanaal, de aanleg van de A102 Merksem - Wommelgem en de aanleg 
van een bijkomend goederenspoor om de Antwerpse haven te ontsluiten. Vlaams Belang Schoten is 
voorstander van de A102 en het tweede goederenspoor, maar dan wel beide in een ondergrondse 
geboorde tunnel.

De plannen voor de nieuwe Hoogmolenbrug zijn nog steeds niet definitief. Brug 14 (Th. Van 
Cauwenberghslei/Villerslei) dreigt op termijn oververzadigd te worden door de nieuwe projecten 
Havenplein / Kruispad en het toekomstig woonproject op de wijk Geuzenvelden die honderden
nieuwe verkeersbewegingen met zich mee zullen brengen. Vlaams Belang heeft zich met klem 
verzet tegen deze projecten die de verstedelijking van onze gemeente versneld zullen doen 
toenemen.

Openbare weg

Vlaams Belang pleit voor de volgende maatregelen:

- Het vrachtverkeer moet de opgelegde toegangswegen naar de industriezones volgen.
- Het Vlaams Belang is voorstander van de aanleg van de R2; dit is de tweede ring rond 
Antwerpen, een verbinding van het knooppunt (E34/313) in Ranst met de E19 (Kontich) en de A12 
(Aartselaar) verder tot de E17 (Haasdonk) en de E34 (Kallo).

Openbaar vervoer

Uitbreiding en bevordering van het openbaar vervoer waar mogelijk en in samenwerking met De 
Lijn.

Fietsbeleid

Op het vlak van fietsbeleid kan Schoten heel wat beter; een aantal fietspaden werd weliswaar 
aangepakt maar een groot aantal ligt er nog steeds belabberd bij en het rijcomfort kan bij de 
overgangen en kruispunten nog heel wat veiliger en fietsvriendelijker. De fietser wordt op deze 
ongelijke overgangen telkens dooreengerammeld. Schoten is een groene gemeente maar de 
infrastructuur nodigt nog te weinig uit om de auto thuis te laten. Er moeten meer intergemeentelijke 
fietsroutes komen en de signalisatie moet beter. Het mobiliteitsplan voor de fietsers moet integraal 
uitgevoerd worden.

Er moeten waar mogelijk nog trage wegen en fietsdoorsteken aan het fietspadennetwerk in Schoten 
worden toegevoegd. We wensen hier speciale aandacht voor de bereikbaarheid van de scholen. 
Het uitschakelen van de straatverlichting zorgde weliswaar voor een verminderde energiekost maar 
dan ook weer voor donkere wegen die de veiligheid van de fietsers in gevaar brengen. We pleiten 
voor een verhoogde sensibilisering voor dit probleem en het verspreiden van reflecterende strips en 
fluohesjes.
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Om het winkelen per fiets aan te moedigen moeten nieuwe winkeluitbatingen ruime overdekte 
fietsenstallingen voorzien; bestaande winkels moeten hun fietsenstallingen aanpassen en uitbreiden.
Er moeten aangepaste fietswegwijzers komen voor wie veilig vanuit Schoten naar Antwerpen, 
Brecht, Schilde enz. wil fietsen. De hindernissen voor een veilige rit naar Antwerpen, onder meer 
langs het Albertkanaal, moeten in overleg met de Dienst voor de Scheepvaart worden aangepakt.
Een aantal oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten beter verlicht worden.

Onze fractie stelde aan het begin van de legislatuur een schriftelijke vraag over de fietsovergang 
van Schoten naar Merksem ter hoogte van het Bouckenborghpark; pas na een klacht bij de 
gouverneur vond het gemeentebestuur het nodig een jaar later te antwoorden. De overgang is 
onveilig en is nog steeds niet aangepakt.

Onze fractie stelde een schriftelijke vraag over de oversteektijd ter hoogte van het zebrapad over 
de Churchilllaan vlakbij de Markt. Deze bedraagt 14 seconden en is ontoereikend voor minder 
mobiele voetgangers of personen met een kinderwagen. Het gemeentebestuur antwoordde met 
een nietszeggende reactie. Onze vertegenwoordiger in de raad voor personen met een beperking 
kaartte dit later nog eens aan en kreeg gelijk van de leden. De aanwezige schepen deed of haar 
neus bloedde.

Parkeerbeleid

Het parkeren in de winkelzone in en om de Paalstraat is vaak een lijdensweg. Heel wat chauffeurs 
zorgen voor het bemoeilijken van de verkeersdoorstroming. De instandhouding van voldoende 
parkeerplaatsen in en rond het centrum is broodnodig voor de leefbaarheid van het Schotense 
winkelcentrum. Vlaams Belang wil in samenwerking met de AMBS optimale oplossingen zoeken 
voor het parkeerprobleem. Het idee van de schepen van lokale economie om in het Gelmelenpark 
een ondergrondse parking aan te leggen bleek een vervroegde kwakkel en verkiezingsstunt.

Autoverkeer

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de aanwezigheid van een verkeersdrempel de 
aanwezigheid van fijn stof in de omgeving met 75 procent doet stijgen, omdat chauffeurs er hard 
remmen en dan weer optrekken. Het Vlaams Belang wil een halt toeroepen aan de wildgroei van 
verkeersdrempels.

Inzake de zones dertig pleit het Belang voor een pragmatische aanpak en regelmatige controles 
tijdens de piekuren aan de scholen.

Waar mogelijk is het Vlaams Belang voorstander van de aanleg van rotondes op de kruispunten; 
de signalisatie op rotondes moet in de eerste plaats de aandacht vestigen van het verkeer op de 
veiligheid van de fietsers.

De toegangsweg langs de Hoogmolenbrug moet op gewestelijk niveau geoptimaliseerd worden 
door intelligente verkeerslichten en verkeersgeleiding om de dagelijkse files te vermijden.
Sluipverkeer mag de woonzones niet overbelasten; in sommige straten kan men sluipverkeer 
vermijden door structurele maatregelen.
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9. Optimaliseren van de 
gemeentelijke organisatie
Een gemeente is goed georganiseerd wanneer ze goed geleid wordt, over bekwaam en vakkundig 
personeel beschikt en de nodige middelen heeft om voor de noden van zijn burgers te zorgen. In 
het geval van Schoten mogen we niet klagen, maar ook hier kan het beter.

Openbare werken

Openbare werken worden in overleg met de bewoners en de nutsmaatschappijen gepland. 
Openbare werken moeten met zo weinig mogelijk hinder worden uitgevoerd, zeker voor de 
middenstanders en bedrijven. Bij grootschalige wegenwerken in een goede coördinatie, voorlichting 
en evaluatie nodig.

Intercommunales

Intercommunales moeten een middel zijn en geen doel op zich. Deze organisaties leiden een 
verborgen leven en zijn onvoldoende transparant. Het is nauwelijks bekend wat onze gemeentelijke 
vertegenwoordigers al dan niet uitrichten in het bestuur van deze verenigingen. Het Vlaams Belang 
wil een evenredige verdeling van de mandaten onder de verkozenen in de gemeenteraad en pleit 
voor het actief informeren van de bevolking over de intercommunales.

Voetpaden, pleinen en plantsoenen

De netheid van bermen, grachten, plantsoenen, straten en pleinen laat te wensen over en sluikstort 
blijft een groot probleem. Het Vlaams Belang wil een nauwgezet onderhoud van de voetpaden, 
pleinen en plantsoenen. De onkruidverdelging moet zo ecologisch mogelijk uitgevoerd worden.
Een controle van de uitgevoerde werken is een noodzaak. In meerdere gevallen worden de werken, 
die de gemeente heel wat geld kosten, niet naar behoren uitgevoerd.

10. School maken, jong zijn, 
sporten en cultuur genieten
Cultuur, recreatie en sport bezorgen de burger vitaminen voor de geest en houden zijn conditie op 
peil. Onder de huidige coalitie is cultuur in Schoten een economisch product geworden. Ook op het 
vlak van cultuur kan Schoten beter.

Cultuur

De gemeente Schoten heeft een uitgebreid cultuuraanbod. Het aanbod is soms echter dermate 
groot dat de keuze moeilijk wordt en dat sommige activiteiten nauwelijks worden bijgewoond. Het 
jaarlijkse “Hello Schoten” is dan weer een topper die vele gemeenten ons benijden. Het
Vlaams Belang wil deze manifestatie, die Schoten mee op de wereldkaart zet, meer Vlaamse 
uitstraling geven en verder alle nodige logistieke steun verlenen.
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Schoten beschikt over een zeer goed culturele accommodatie en De Kaekelaar is een van de beste 
zalen in de omgeving van Antwerpen. Deze zaal is echter verre van volmaakt: de akoestiek is 
niet goed, de keuken is te klein en er is geen uitbreiding mogelijk. Er is in onze gemeente nog een 
tekort aan iets kleinere zalen voor culturele en economische activiteiten. Daarom pleitte het Vlaams 
Belang altijd voor een splinternieuw cultuurhuis, vlot bereikbaar met ruime parking en technisch 
perfect uitgeruste zaaltjes voor kleinere publieke activiteiten, met repetitieruimten, kantoren voor 
cultuurfunctionarissen en een kleinere cinemazaal. De zittende meerderheid koos voor een cultuuras 
doorheen de gemeente die waarschijnlijk zeer duur zal blijken te zijn.

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor de cultuur van eigen bodem, voor onze kunstenaars, 
onze verenigingen, onze geschiedenis en onze symbolen. Het Vlaams Belang wil ook respect 
voor tradities en waarden. Aan cultuurprojecten met een nihilistische, negatieve, respectloze of 
samenlevingsvijandige projecten, ons vaak opgedrongen door het ‘alternatieve’ cultuurcircuit heeft 
niemand een boodschap. De cultuurraad onderging de jongste jaren talrijke wijzingen maar kan 
mee de programmatie en het beleid ondersteunen. De cultuurverenigingen die nu stiefmoederlijk 
behandeld worden moeten meer inspraak krijgen. Naast meer elitaire cultuur moet ook de 
volkscultuur een plaats krijgen op de kalender.

Ondanks de internationalisering van de wereld moet de cultuurdienst beseffen dat de eigen taal, 
het eigen collectieve normen- en waardestelsel, de eigen cultuur en geschiedenis onze bevolking de 
nodige geborgenheid en een gevoel van bij elkaar horen geven. Deze Vlaamse eigenheid mag niet 
vervangen worden door een oppervlakkige, door commerciële belangen bepaalde massacultuur. 
Het Vlaams Belang ziet cultuur als de uitdrukking van de identiteit van ons volk, zodat de Vlaming 
zich Vlaming kan blijven voelen.

Jeugd

De Schotense jongeren zetten zich in hun vrije tijd belangeloos in voor tal van verenigingen: in 
jeugdbewegingen, sportverenigingen, in de speelpleinwerking of voor het milieu en de natuur.
Het Vlaams Belang heeft zich dan ook steeds verzet tegen de administratieve rompslomp waarmee 
de jeugdverenigingen te maken krijgen. Denk maar aan het verplichte vrijwilligersstatuut en 
de vrijwilligerswet. Daarom vindt het Vlaams Belang dat de gemeente de verenigingen moet 
bijstaan met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zodat de jongeren zich ten volle kunnen 
bezighouden met wat hen boeit, namelijk de werking van hun vereniging.

Wij zijn ook van oordeel dat de gemeentelijke jeugddienst een sleutelrol dient te vervullen in 
het gemeentelijk jeugdbeleid. Daarom pleiten wij voor het uitwerken van de communicatie-
mogelijkheden die de sociale media bieden en die meer afgestemd zijn op de jeugdcultuur.

Voor het Vlaams Belang is het zeer belangrijk dat de Schotense jeugd kan fuiven en uitgaan in de 
eigen gemeente. Schoten moet over voldoende uitgaansmogelijkheden beschikken. Uitgaan in de 
eigen gemeente is immers een stuk veiliger dan uitwijken naar de buurgemeenten of Antwerpen. Op 
dat vlak verdient jeugdhuis Kaddish, het oudste van Vlaanderen, meer erkenning en meer
materiële en financiële ondersteuning. Dit jeugdhuis speelt een wezenlijke rol in de leefwereld van 
de jeugd in Schoten en werd tot nu toe stiefmoederlijk behandeld.

Het Vlaams Belang eist dat de Schotense jeugd veilig kan fuiven en dat dit drugsvrij gebeurt. Het 
Vlaams Belang eist hierbij een zeer strenge aanpak van het gebruiken en verhandelen van drugs op 
alle mogelijke verzamelplaatsen voor de jeugd, van sportclub tot discotheek. Preventie kan hierin 
een belangrijke rol spelen, zowel op school als in het verenigingsleven.

De alcohol- en rookvrije fuiven voor de 12-15 jarigen zijn een goede zaak en spelen in op de 
vraag van de ouders én de jongeren. Het Vlaams Belang verwacht ook van de jeugdleiders en 
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monitoren dat ze hun voorbeeldfunctie ter harte nemen en zich niet te buiten gaan aan gebruik 
van genotsmiddelen in het bijzijn van jongeren. De jeugdverenigingen dienen steeds voldoende 
aandacht te hebben voor de problematiek van het nachtlawaai en de eventuele overlast die deze 
activiteiten met zich mee kunnen brengen.

Inzake dienstverlening zijn wij ook voorstander van het verlenen van logistieke steun van de 
gemeente aan de Schotense jeugdverenigingen. Deze logistieke steun bestaat uit het voorzien van 
transport, uitwisseling van infrastructuur, materiaal enz. Daarbij zijn alle Schotense verenigingen 
gelijk voor de wet, als ze aan een aantal criteria voldoen. Na de plagen van vandalisme en 
inbraken eisen wij dat de jeugdverenigingen hulp krijgen bij het beveiligen van hun infrastructuur 
tegen inbraak, vandalisme en brand. De leiding van de jeugdverenigingen, de ouders, de 
wijkagent en de wijkverenigingen kunnen samen met de preventieambtenaar en de jeugdconsulent 
een overlegplatform opstarten om pasklare oplossingen uit te werken.

Inzake verkeersveiligheid pleiten wij voor autoluwe en fietsvriendelijke straten rond de scholen 
en plaatsen waar veel jeugd komt; het fietsen moet nog meer worden aangemoedigd als 
transportmiddel, van en naar school en als vrijetijdsbesteding. Naast sport en spel vinden wij dat 
onze jeugd voldoende kansen moet krijgen op het culturele vlak: tekenen, schilderen, boetseren, 
muziek, toneel enz. moeten ruim aan bod komen en men moet jeugdig talent reeds vroeg en 
voldoende opvangen en ondersteunen.

De jeugd kan haar creativiteit ook nog uitwerken op een ander vlak: het Vlaams Belang is 
voorstander van een herwaardering van de Nederlandse taal bij het opstellen van affiches voor 
het aankondigen van fuiven en andere jeugdige evenementen. Deze zijn volgens ons net zo 
efficiënt als de anderstalige - meestal Engelstalige - affiches. Het Vlaams Belang wil het gebruik van 
Nederlandstalige affiches aanmoedigen, zoals dit in sommige gemeenten reeds gebeurt. Dit kan 
bijvoorbeeld door het organiseren van een jaarlijkse wedstrijd waarbij de jeugdvereniging met de 
meest originele affiche een mooie prijs kan winnen of een jaar gratis affiches kan krijgen.

Sport

De Schotense sportdienst werkt naar behoren en bouwde de voorbije jaren mee aan een degelijk 
sportbeleid. Schoten telt tientallen sportverenigingen die floreren en een sociale rol vervullen. 
De sportinfrastructuur is vrij uitgebreid en gevarieerd. Het Vlaams Belang wil aandacht voor álle 
vormen van sportieve ontspanning en niet alleen voor massamanifestaties zoals de Scheldeprijs of 
de competities van georganiseerde sportverenigingen. De Fit-o-meter in het park van Schoten moet 
opnieuw worden aangelegd om joggers de kans te geven op een aangepaste ondergrond en
looppiste hun sport blessurevrij te kunnen uitoefenen. De fysieke conditie van jongeren gaat er 
op achteruit en ook de gemeente kan meewerken om daar iets aan te doen. De sportclubs, de 
sportraad en de sportdienst werken daarom samen met de sportschepen om de jongeren aan het 
sporten te krijgen. Ook de G-sporters moeten meer aandacht en mogelijkheden krijgen.

Onderwijs

De staat van het onderwijs is - ondanks de enorme inzet van vele leerkrachten en directies, in talrijke 
steden zorgwekkend door de toegenomen problemen in concentratiescholen. Het Vlaams Belang eist 
dat nieuwkomers zich aanpassen aan onze taal en cultuur en niet andersom, zoals maar al te dikwijls 
gebeurt, en dit ten nadele van onze kinderen. Gelukkig heeft Schoten een uitgebreid aanbod van 
scholen, die een kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en ook leerlingen van buiten Schoten aantrekken. 
Het Vlaams Belang ijvert voor goed bereikbare scholen in een verkeersveilige omgeving. Vandalisme, 
fietsdiefstallen, zwerfvuil langs de scholen en vooral drugs moeten hard aangepakt worden. De 
scholen moeten onze jongeren opvoeden tot bewuste Vlamingen, die fier zijn op hun afkomst en 
cultuur; aan hen behoort immers de toekomst. Verplichte moskeebezoeken moeten verboden worden.
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Toerisme

Schoten heeft tal van toeristische troeven, terwijl men nauwelijks van een toerismebeleid kan 
spreken. Het Vlaams Belang wil deze troeven beter uitspelen om via een beleidsnota toerisme 
de aanzet te geven tot een toerismeplan, dat Schoten op toeristische kaart van Vlaanderen zal 
zetten. Daarin moeten de parken en natuurgebieden, de fiets- en wandelroutes, ontspannings- en 
recreatiemogelijkheden centraal staan.

11. En niet te vergeten
Het dierenasiel in Schoten is slecht gehuisvest, te klein en draait op vrijwilligers en giften. Het 
verzorgt talrijke verwaarloosde dieren uit Schoten en omliggende gemeenten. Het dierenasiel 
verdient meer steun en financiering.

Bij de reorganisaties van de Schotense parochies en ontwijding van onze kerken, wil het Vlaams 
Belang dat er geen moskeeën van worden gemaakt. Een andere weloverwogen functie voor 
bepaalde ontwijde gebouwen moet wel mogelijk zijn.
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