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VLAAMS BELANG

De verkiezingsoverwinning van 
het Vlaams Belang ligt nog fris in 
ons geheugen en heeft een hele 
nieuwe wind en frisse motivatie met 
zich meegebracht, ook in Boechout 
-Vremde.
 
Het Vlaams Belang wil er namelijk 
de volgende jaren staan met een 
duidelijke boodschap. Het Vlaams 
Belang wil werken aan een gemeente 
waar rechten èn plichten gelden.  
Geen linkse of rechtse, conservatief 
versus progressief verhaaltjes, 
die weinig tot niets zeggen, maar 
een beleid op mensenmaat, dat 
begrepen wordt door alle mensen 
van onze gemeente, niet enkel door 
de (politieke) elite.

Onze mensen: daarmee bedoelen 
we mensen die onze waarden en 
normen hoog in het vaandel dragen.  
Waarden die men zich eigen maakt 
door te integreren. 

Het Vlaams Belang klaagt al jaren 
het falen van het Belgisch asiel- en 
migratiebeleid aan. In twee jaar 
tijd steeg het aantal asielaanvragen 
in dit land met maar liefst 41 
procent. Tevens menen wij dat er 
meer samengewerkt  moet  worden 
met de omlinggende landen in de 
conflictregio's om te voorkomen dat 
deze mensen moeten vluchten en 
naar het Westen komen.
 
In Boechout-Vremde pleiten we  
voor een betaalbaar woonbeleid 
voor iedereen. Maar ook in onze 
gemeente moeten we onze inwoners 
beschermen tegen een beleid dat 
iedereen toelaat en gebruik laat 
maken van alle voorzieningen die 
er in de eerste plaats zijn voor onze 
mensen.   
 
Hier in Boechout en Vremde 
zijn  er trouwens nog heel wat 
andere sociale problematieken die 

aangepakt moeten worden. Denken 
we maar aan de vergrijzing en 
de vereenzaming van onze ouder 
wordende bevolking.
 
U ziet dat er nog heel wat werk 
aan de winkel is.  Heeft u ideeën, 
praktische hulp of een dosis gezond 
verstand, dan bent u welkom bij het 
Vlaams Belang.

 
Dolores
Jimenez
Bestuurslid 
 
 

Beste inwoners van Boechout en Vremde,
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Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O   Lid worden van het Vlaams Belang  O   Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving 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 via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

“Feit is dat meer en meer landgeno-
ten eraan twijfelen of er in dit land 
nog een volwaardige regering kan 
worden gevormd. Zelfs in Franstalig 
België wordt hier en daar die vraag 
gesteld.”

Benedikte Coussement,  
Radio 1-presentatrice

De Ochtend, 10 februari 2020

“Het zelfbeschikkingsrecht voor vol-
keren kan niet van toepassing zijn 
op  alle volkeren ter wereld, behalve 
 op de Vlamingen. Dat slaa  op niets. 
Als Vlaanderen op een bepaald 
moment een land wil creëren, vind 
ik dat niet illegitiem.”

Philippe Destatte, Waals  
professor en ex-PS-cabinetard 

De Standaard, 1 februari 2020

“Als [De Standaard] geen opinies 
aanvaardt van Vlaams Belang, om-
dat zij ‘bepaalde visies uit het debat 
wil bannen’, waarom dan wel van 
een islamist [als Othman El Ham-
mouchi]?”

Maarten Boudry, 
moraalfilosoof

 Twitter, 4 februari 2020

“We hebben ons de vraag gesteld: 
wat is eigenlijk de basis van het ver-
haal [in De Leeuw van Vlaanderen]? 
Wel, in één woord is dat: hoop. Een 
onderdrukt volk dat eigenlijk geen 
wapens heeft, vecht tegen de onder-
drukker en ze halen het.”

Han Coucke, 
komiek en theatermaker

De Morgen, 5 februari 2020

Nadat deze zomer KBC de geldau-
tomaat in het centrum van Vremde 
weghaalde, verdween ook de laat-
ste mogelijkheid  voor de inwoners 
van Vremde om nog geld uit de 
muur te halen.

Men is verplicht om nu naar Boe-
chout-centrum, Ranst of Wommel-
gem te rijden om de eerstvolgende 
automaat te vinden.  Toch direct een 
hele verplaatsing, en niet altijd evi-
dent voor minder mobiele mensen.    
Ook de lokale middenstand heeft er 
last van, zeker omdat  kleine uitga-
ven meestal cash betaald worden. 
Spontaan denken we aan de twee 
dorpscafé’s aan de kerk waarvan de  
klanten vroeger  even langs de bank-
automaat konden passeren alvoren 
ze hun pintje gingen drinken.   

Ons gemeenteraadslid vroeg dan 
ook in een interpellatie aan het ge-
meentebestuur wat ze van plan wa-
ren om dat probleem te verhelpen.  
Dat het onderwerp de gemoederen 

in Vremde serieus beroert, bleek ook  
uit het feit dat een lokale inwoner tij-
dens het vragenhalfuurtje op de zit-
ting van september, dezelfde vraag  
stelde.

Een bank beslist weliswaar auto-
noom of ze een automaat wil plaat-
sen of weghalen, maar volgens 
Vlaams Belang is het belangrijk dat 
de burgemeester samen met de KBC-
bank (of eventueel met andere ban-
ken)  en misschien ook met de hulp 
van enkele middenstanders naar een 
oplossing  zoekt. 

Dat kan alleen maar ten goede ko-
men aan de inwoners van onze 
gemeente. Ook aan de Boechoute-
naren die dichter bij Vremde wonen 
dan bij het centrum.  Zo vermijden 
ze dat ze de Provinciesteenweg 
moeten oversteken om aan wat cash 
geld te geraken.  
 

Christel Uytdewilgen 
Bestuurslid

 Geen geld meer in Vremde
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Vlaams Belang  onze mensen
‘Een hart voor onze mensen’. Dat is de slogan 
waarmee het Vlaams Belang zijn sociale campag-
ne inluidde naar aanleiding van Valentijn. 

Centraal in de campagne was de oproep om de 
zwakkeren in onze samenleving te beschermen. 
Het Vlaams Belang trok eropuit om snoepgoed in 
hartjesvorm uit te delen gecombineerd met onze 
boodschap. “Drie op vier rusthuisbewoners kun-
nen hun verblijf niet betalen met hun pensioen,” 
zo kloeg Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grie-
ken aan. “Dat terwijl de helft van onze leeflonen 
en bijna 30% van onze sociale woningen naar 
vreemdelingen gaan. In wat voor een maatschap-
pij is zoiets fair of sociaal?”

Verkeersinfarcten op de Boechout-
steenweg in Borsbeek en de Provin-
ciesteenweg in Lier

Elke dag zijn er op deze twee plaat-
sen serieuze problemen met enorme 
filevorming.   Enerzijds Borsbeek: 
hier staan op twee plaatsen aan bei-
de zijden van de baan bloembakken 
opgesteld. De automobilisten die 
van Borsbeek komen hebben voor-
rang met de nodige verkeerschaos 
tot gevolg. Daarnaast zijn er al ver-
schillende auto’s op deze bloembak-
ken gebotst. Hier moet dringend een 
oplossing komen (uiteraard in over-
leg met Borsbeek). 

Onze voorstellen: vluchtheuvels op 
een aantal plaatsen, regelmatig snel-
heidsmetingen en de verkeerlichten 
beter afstellen aan de kerk (soms 
kunnen er immers maar twee auto’s 
door voor het weer rood wordt).
   
Daarnaast de problemen op de Pro-
vinciesteenweg waar je heel vaak 
moet aanschuiven richting Lier. De 
betonblokken zijn hier levensgevaar-
lijk (men beweert een proefopstel-
ling): als men bijvoorbeeld naar de 
Gamma, Albert Heyn of de andere 
winkels gaat, geraakt men slechts 
met veel moeite op de steenweg.  
Hoelang moet er nog gestudeerd 
worden om in te zien dat dit systeem 
niet werkt? Dienst Wegen en Verkeer 
heeft hier wel heel veel tijd voor no-
dig. Doelstelling moet zijn het kruis-

punt veiliger te maken, niet nog gro-
tere problemen in de omgeving te 
creëren.

_____

Autoparking Capenberge 

De beschikbare plaatsen van de 
parking zijn beperkt. Gevolg is dat 
er auto’s geparkeerd worden op 
de meest onmogelijke plaatsen. De 
graspartij is ondertussen al erg be-
schadigd. Ook het fietspad blijft niet 
gespaard. 

Wij begrijpen de mensen die ten 
einde raad zijn om hun auto te kun-
nen parkeren. Kan de parking hier 
vergroot worden?   Er is toch nog 
ruimte aanpalend. De mensen wor-
den aangespoord om het openbaar 
vervoer te nemen, wat ze blijkbaar 
ook doen,   maar dan moet de infra-
structuur wel volgen.

_____

Wally Liekens 
* wally.liekens@boechout.be
( 0468/20.50.40
 
Dolores Jimenez
* info@space-o.be
  
Christel Uytdewilgen
* christel.uytdewilgen@skynet.be
  
Mariette Schroyens
* mariette.schroyens@telenet.be

Bijkomende plaatsen voor 
asielzoekers

Boechout zal op vraag van Fedasil 
een gezin extra opnemen. Boechout 
krijgt hiervoor  van de federale over-
heid € 3.852 per maand, waarmee   
alles  betaald moet worden: huisves-
ting, meubels, dokter- en  tandarts-
bezoeken, apotheek, abonnement 
tram/bus/trein, sportclubs, enzo-
voort. 

Hoeveel van onze eigen mensen krij-
gen dit privilege? Daarom heeft het 
Vlaams Belang hier tegen gestemd, 
als enige Boechoutse partij. Groen 
daarentegen stemde voor en vond 
het tevens nodig een scheldtirade af 
te steken.

Wally Liekens 
Gemeenteraadslid

* wally.liekens@boechout.be
( 0468/20.50.40

Bestuur 

 Uit de gemeenteraad
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Al sinds december 2018 zit België zonder volwaardige 
regering. En sinds de verkiezingen in mei zijn ook al 
meer dan 9 maanden verstreken. Nochtans gebruikt 
niemand daarvoor een ‘verrottingsstrategie’, zoals 
sommigen beweren. België is - geheel spontaan en uit 
zichzelf - rot. Zo rot dat dezelfde politici die bij hoog 
en laag volhouden dat België samen hoort er al negen 
maanden niet in slagen om een regering te vormen. 

Nieuwe verkiezingen: een échte oplossing

In tussentijd zoeken ‘experts’ en politici die het steeds 
met minder kiezers moeten doen naar ‘oplossingen’ 
voor de impasse die België is. Een ‘expertenregering’, 
hoorden we enige tijd geleden vertellen. Een voorlopige 
regering, klonk het ook recenter. Er werd zelf geopperd 
door Koen Geens dat elke kiezer vijf stemmen zou 
kunnen krijgen, in de onverholen en onbeschaamde 
hoop dat de CD&V zo toch nog wat stemmen kan halen 
en Vlaams Belang er minder zou vangen. De laatste 
spasmen van de comateuze trado-partijen die toch nog 
zolang mogelijk aan de bak willen komen. 

Deze zaken zijn niet alleen tricolore-pleisters op een 
houten been, het zijn ook slechte excuses om de eigen 
onkunde te verbergen. In de privé is het nochtans simpel. 
Als je negen maanden er niet van bakt dan krijg je uw 
C4. Welnu, laat ons de Belgische politieke elite hun 
C4 geven. Laat ons opnieuw stemmen! Dat is een écht 
alternatief, dat is een oplossing uit de stilstand.

Meer van hetzelfde of het boeltje resetten?

De keuze is dan ook duidelijk. Ofwel kiest men voor nog 
meer stilstand ofwel kiest men voor meer Vlaanderen. En 
een stem voor het Vlaams Belang is een duidelijke stem 
voor meer Vlaanderen. Het geeft kracht aan de vraag 
voor meer autonomie voor de deelstaten, de enige 
oplossing voor de Belgische impasse. Als de kiezer ons 
een nieuw, nog sterker mandaat geeft en we samen 
met N-VA een Vlaamse meerderheid vormen, kunnen 
we federaal onze voet neerzetten zodat er niet meer 
bevoegdheden naar België gaan, maar net meer naar 
Vlaanderen. 

Daarom is het Vlaams Belang dan ook een campagne 
gestart. Een campagne voor de kiezer, een campagne 
voor democratie, een campagne voor nieuwe 
verkiezingen. Hierbij kan ook jij je steentje bijdragen. 
Teken de petitie op luisternaarhetvolk.be en vervoeg 
tienduizenden anderen! Voorlopig zijn we de enige 
partij die pleit voor nieuwe verkiezingen. Politici in 
dit land hebben schrik van nieuwe verkiezingen. Dat 
is even belachelijk als een zwemmer die bang is van 
water. Maar wij staan recht in onze schoenen, wij zijn 
niet bang. Wij zijn er klaar voor. Jij ook?

Teken de petitie

Tom Van Grieken
Voorzitter

"In de privé is het simpel. Als u negen maanden niets 
doet, krijgt u uw C4. Maar in de politiek bakken ze er al 
maanden niks van en blijven ze maar aanmodderen. 
Daarom eisen wij nieuwe verkiezingen."
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