
Stukje Turkije in de 
Sterrestraat

Lokeraar heeft er 
genoeg van..
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De Stem van Lokeren

Een tijdje geleden heb je een ei 
gelegd, weet je nog. Eén van de 
vragen was: “Moet Lokeren culturele 
activiteiten enkel voor vrouwen en 
meisjes organiseren?” De vraag kwam 
natuurlijk op aandringen van de 
'Allahtonen'. Daarmee wisten we wie 
hier in Lokeren het beleid bepaalt, voor 
wie nog zou twijfelen. Maar blijkbaar 
had de overgrote meerderheid van 
de Lokeraars meer gezond verstand 
dan verwacht en werd het voorstel 
afgekeurd. Niet iedereen vindt de 
multiculturele waanzin immers een 
verrijking. 

Zaak van de baan, zou je verwachten. 
Dan had je geen rekening gehouden 
met de lafheid van onze bestuurders. 
Vanaf begin oktober kan je inschrijven 
voor sportactiviteiten voor “girls only”. 
Daarmee is er weer een stap gezet in de 
sluipende islamisering. Het stadsbestuur 
organiseert nu de discriminatie zelf. 
Waarom werd er dan een volksbevraging 
georganiseerd. We mochten wel iéts 
zeggen, maar we hebben niets té zeggen. 
Filip en Filip behandelen ons als Jan Lul. 
We wisten dat al, maar nu is het nog 
duidelijker.

Daarom zetten we hiernaast een foto van 
een kersstal. Dat hoort bij onze tradities. 
Nu mag het nog. Kerstmis is de dag dat ze 
niet schieten, zong men vroeger al. Jaja, 
dat zal wel. Hoe lang zal het nog duren 
voor de stadsguerrilla van Antwerpen en 
Brussel ook naar hier komt? 

Ludo Gerits
Fractieleider Vlaams Belang Lokeren

Beste Lokeraar,

Wij wensen alle Lokeraars 
Zalige Kerstdagen en een 

veilig 2018!



Fiets- en wandelpad Lokeren-Eksaarde

Fiets- en wandelpad in slechte toestand
Op bepaalde stukken van het 
fietspad Lokeren-Eksaarde bevinden 
zich serieuze bulten in het wegdek. 
Het ergste is het deel tussen de 
Weehaagstraat en de Muylaertstraat. 
Hier en daar ligt er ook nog een 
ferme bult tussen Daknamdorp en de 
Daknammolenstraat. 

Nogal wat pendelaars gebruiken het 
fietspad aan vrij hoge snelheid, en dan 
wordt het echt gevaarlijk. Sportieve 
fietsen hebben namelijk dunne bandjes 
en geen vering. Het is niet ondenkbaar 
dat dit iemand ten val kan brengen. In 
de verkeersraad is er beloofd om in de 

loop van volgend jaar het pad deftig 
aan te pakken. Dit is goed nieuws maar 
ondertussen kunnen er wel ongelukken 
gebeuren. Die kunnen misschien 
voorkomen worden met een eenvoudige 
oplossing. 

Als er een mountainbiketocht 
georganiseerd wordt, brengt men soms 
opvallende fluorescerende verf aan op 
de obstakels.  Ik wil vragen om deze 
tijdelijke  oplossing ook toe te passen 
voor dit probleem.' De schepen vond 
dit een goed idee en zou het bekijken. 
Helaas bleef het daarbij.

Veiligheid eerst
Er hebben zich onlangs enkele 
incidenten voorgedaan rond het  
Molsbroek, op het fietspad Lokeren-
Moerbeke en Verloren Bos. Vlaams 
Belang-raadslid Lena Van Boven vroeg 
de burgemeester om duidelijkheid. 
Een relaas.

Lena Van Boven: "Op het fiets- en wandelpad 
zou er ook een  jonge vrouw  belaagd 
en aangevallen zijn. Dit voorval leeft 
bij de mensen en het is normaal dat er 
ongerustheid heerst en angst. 

Binnenkort starten de feesten in Lokeren 
en zal er van het fietspad nog meer en op 
een later tijdstip gebruik gemaakt worden 
vooral door jonge mensen.

Ik had graag geweten of het onderzoek 

iets heeft opgeleverd en of er ondertussen 
maatregelen zijn genomen of genomen 
zullen worden  om de veiligheid te 
verhogen?" wou raadslid Van Boven nog 
weten.

Burgemeester: "Er hebben zich inderdaad 
enkele zaken afgespeeld waarvan één 
ernstig. De gevallen in het Molsbroek 
en Bospark waren van een andere orde 
en niet zo ernstig.  Op het fiets- en 
wandelpad betreft het een aanslag op de 
eerbaarheid. Over het onderzoek kan ik 
nog niets zeggen want dat is lopende. Er 
wordt gewerkt aan een robotfoto van een 
man van ongeveer 30 jaar." 

Nog iets van vernomen? Wij niet. Net 
zoals het onderzoek is ook de dader 
lopende...

Het politiergelement voor 'De Ster' 
zal het Vlaams Belang goedkeuren, al 
zal het zijn met enkele bedenkingen. 
Immers, om te kunnen optreden 
tegen bepaalde overlastvormen is er 
een volledig en duidelijk reglement 
nodig.

Maar laat het nu net bij bepaalde artikels 
ontbreken aan die duidelijkheid. Ik zei 
het al in de commissie, het artikel 12: 
"Het is verboden zich in het domein 
te bevinden of te verplaatsen in 
onfatsoenlijke toestand, gemaskerd 
of verkleed" is nogal invulbaar naar 
persoonlijke interpretatie.

Ik wed dat alleen al de gedeputeerde 
en mijn invulling van het artikel 
totaal verschillend zal zijn, laat staan 
voor de verantwoordelijken die zullen 
moeten toezien op de naleving van 
dit reglement. Die invulling zal zich 
ergens bevinden tussen boerkini en 
monokini.

Het antwoord dat ik kreeg in de 
commissie dat er zal gerekend worden 
op het gezonde verstand is nogal een 
naïeve redenering. Als men zou kunnen 
rekenen op het gezond verstand dan 
hadden we geen reglement nodig. 

Ik kan me ook voorstellen dat bepaalde 
zaken bij naam benoemen enige moed 
vergt maar noodzakelijk is voor de 
doeltreffendheid en uitvoering van het 
reglement. Over die uitvoering heb ik 
nog steeds mijn twijfels, bij gebrek aan 
beëdigd personeel op het domein die 
nodig zijn om overtredingen vast te 
stellen én te bestraffen.

Het reglement is er, het is een start en 
wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lena Van Boven
Provincie-en
Gemeenteraadslid

Politiereglement 
voor De Ster



Lokeraar heeft er genoeg van...

Stukje Turkije in de Sterrestraat
"Bij de bouwaanvraag voor een Turkse 
moskee aan het Vrijheidsplein hebben 
we als gemeenteraadsraadslid de kans 
niet gekregen dit ter sprake te brengen 
omdat het openbaar onderzoek, 
toevallig of niet, liep tussen twee raden 
in." Zo begon ons gemeenteraadslid 
Lena Van Boven haar betoog...

'Ondertussen werd er 
opnieuw een aanvraag tot 
bouwen van een Turkse 
moskee ingediend. Deze 
keer is er een perceel in 
de Sterrestraat aangekocht 

met een oppervlakte van 
meer dan 6000m2 met de 

bedoeling om er een moskeecomplex van 
1500m2, dat zal bestaan uit 3 niveaus, 
te realiseren. Een normaal mens vraagt 
zich af waar een vzw het geld vandaan 
haalt om een project van deze omvang te 
realiseren. Het antwoord ligt misschien 
in de aanvraag die op naam staat van een 
Diyanet-moskee. Diyanet-mokeeën zijn 
Turkse staatsmoskeeën die onder leiding 
staan van het ministerie van Algemene 
zaken van de Turkse president Erdogan.

DIYANET

De moskee staat dus rechtstreeks onder 
het gezag van het hoofd van de Turkse 
regering. De Diyanet-imams zijn Turkse 
staatsambtenaren die door Turkije slechts 
worden gezonden, teneinde integratie 
in de samenleving te vermijden. De 
Diyanet-moskeeën zijn er allerminst op 

gericht om harmonieus samen te leven 
met niet-moslims, en nog meer, de 
opdracht hebben de Turken in Lokeren 
te bespioneren. 

ERDOGAN IN LOKEREN

Deze Turkse staatsmoskeeën staan onder 
leiding van de Turkse president Erdogan, 
die al herhaaldelijk heeft verklaard niet te 
geloven in een gematigde islam noch in 
gelijk welk integratiebeleid. 

Verontrustend is de meest bekende 
uitspraak van Turks president Erdogan: 
“Democratie is slechts de trein die wij 
nemen totdat wij op onze bestemming 
zijn aangekomen. Minaretten zijn 
onze bajonetten, koepels onze helmen, 
moskeeën onze kazernes en gelovigen 
onze soldaten.”

Het beeld van een ‘thee-en-koekjes’-islam 
die men ons wil voorschotelen hebben 
weinig gemeen met de realiteit. 
Vindt u het normaal dat de gemeente 
het aan de Turkse staat mogelijk maakt 
sommige inwoners van Lokeren in 't 
oog te houden? Vindt u het normaal dat 
een buitenlandse en gevaarlijke overheid 
in Lokeren een spionagecentrum kan 
bouwen? Sommige landen hebben al 
beslist buitenlandse financiering van 
moskeeën te verbieden. Zou u niet 
eenzelfde maatregel kunnen nemen?' 
Vroeg Van Boven zich af. Zoals gewoonlijk 
kwam er geen ernstig antwoord. De 
islamisering gaat verder.

Het is zo dat het voorval, waarbij 
iemand om het leven kwam nadat er 
een bestuurder met zijn wagen in een 
woning is gereden op de Markt, de 
Lokeraar niet koud heeft gelaten. 

Er is een grote vraag naar informatie 
over de juiste omstandigheden waardoor 
dit drama kon gebeuren. Raadslid Lena 
Van Boven stelde dan ook de nodige 
kritische vragen op de 
gemeenteraad.

'Als iemand het gevoel 
heeft dat er zaken worden 
verzwegen of er zijn 
onduidelijkheden, is het 

menselijk dat dit met eigen ideeën wordt 
aangevuld. Vandaar ook het belang van 
volledige en correcte communicatie.

Een tweede feit in deze zaak is dat er een 
grote ergernis, die al veel langer op de 
lever ligt van de bevolking, naar buiten 
is getreden, namelijk die van de racende 
jongeren. Jaren terug was dat een factor 
die meegespeeld heeft in de omvorming 

en vernieuwing van de 
Markt.

Niemand, die regelmatig 
op de Markt komt, woont 
of werkt, zal tegenspreken 
dat er nog steeds in het 

centrum geracet wordt, zowel met 
auto’s als met quads en aanverwanten.
Of dit voorval nu het gevolg is van 
racende jongeren of niet, er is iets naar 
boven gekomen dat niet kan genegeerd 
worden. 

Degene die de openbare weg 
onveilig maken moeten streng 
bestraft worden en van de weg 
gehaald worden. Nu!

Het is aan het beleid om daar een 
oplossing voor te vinden.'

De korpschef beloofde alvast extra 
maatregelen.

Energieprijzen...
Iedereen klaagt over de almaar 
stijgende energieprijzen. Maar 
heb je de rekeningen van gas en 
elektriciteit al eens goed bekeken en 
vergeleken met de vorige jaren? 

Dan kan je zien dat de prijzen maar 
amper stegen en sommige jaren zelfs 
daalden. Wat gestegen is, zijn de 
belastingen op die energie: meer dan 
verdubbeld op tien jaar tijd. 

Wie profiteert daarvan? Eerst passeren 
de politiekers langs de kassa. Ze 
zijn met veel en van alle partijen 
(één uitzondering: het Vlaams 
Belang). Daarna de gemeenten. 
Die opbrengsten heten dan niet 
“belastingen” maar “dividenden”. Dit 
klinkt minder erg, maar het geld komt 
wel uit de zak van dezelfden. Zo kan 
men de belastingen zogezegd verlagen 
en de burger meer laten betalen. 

’t Is maar hoe je het uitlegt. Sommigen 
noemen dat zelfs “vergroening” van 
het energieverbruik. Hoe groener, des 
te meer belastingen. Maar dat wisten 
we al. 

Ludo Gerits 



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

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

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!
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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


