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Beste Lokeraar,
Binnenkort zijn het nog eens
verkiezingen. Daarom is dit voorlopig het
laatste normale nummer van ons blaadje.
Vanaf juli krijg je van alle partijen een
zondvloed over je heen. Het Vlaams
Belang kan niet op tegen die zondvloed,
want wij moeten het allemaal doen met
onze eigen inzet. Het Vlaams Belang blijft
arm, maar proper. Dat laatste kunnen
weinig partijen over zichzelf zeggen.
We zullen blijven hameren op dezelfde
nagel. Want dat is nodig. Worden er
misschien geen bejaarden meer overvallen
en bestolen? Worden er geen inbraken
meer gepleegd door “rondtrekkende
dadergroeperingen” zoals de politie het
moet formuleren? Worden er misschien
geen vrouwen nog lastiggevallen op
straat?

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Ja, wij zullen altijd blijven kloppen
op dezelfde nagel. Omdat het nodig
is. Omdat niemand anders het doet.
De problemen worden weggemoffeld,
maar niet opgelost. Wij aanvaarden
niet dat huwelijkskaravanen ons verkeer
terroriseren. Wij aanvaarden niet
dat gegroepeerde foutparkeerders de
doorgang tot de spoed afsluiten. Het
Vlaams Belang wil een vrijer, veiliger en
Vlaamser Lokeren. Onze kleinkinderen
moeten zich hier ook nog thuis kunnen
voelen. Wij rekenen op jullie allemaal.
Het is niet omdat we niet in de kaas
mogen zitten, dat we jullie niet meer
zullen verdedigen. Want wij hebben de
kracht van onze overtuiging.
Ludo Gerits
Fractieleider

Fusie AZ-Lokeren Chaos rond kliniek
Blz 2 Blz 3

Fusie AZ Lokeren: Vlaams Belang akkoord
"Natuurlijk zullen wij dit punt
goedkeuren", begon Ludo Gerits
zijn betoog in de gemeenteraad. Na
de beslissingen in Brussel was dit de
beste manier om het overleven van
het kleinste ziekenhuis in Vlaanderen
mogelijk te maken. De inwoners van
Lokeren behouden een ziekenhuis in de
buurt, een ziekenhuis waarvan nu ook
de kwaliteit gegarandeerd zou moeten
worden. Voor ons is ook heel belangrijk
dat het financieel risico voor onze
stad, dat als een zwaard van Damocles
boven ons hoofd hing, nu grotendeels
verdwijnt. We verwijzen hier naar onze
tussenkomsten in het verleden.
Blijkbaar zijn alle betrokkenen even
gelukkig met deze beslissing. Nu
maar hopen dat alle hoopvolle goede
bedoelingen ook verwezenlijkt worden.

De Lokeraar heeft er recht op.
Vijftien jaar geleden was het ondenkbaar
dat het ziekenhuis van Lokeren zou
samenwerken met een privé-ziekenhuis.
Toch verwonderlijk dat sommige
meningen kunnen omkeren. Of zou het
kunnen dat een andere coalitie daarop
ook enige invloed heeft gehad? Het is
maar een vraag.

Onze huidige fractie. Van links naar
rechts: Steve Herman (Aalst), Stephan
Bourlau (Geraardsbergen), Stefaan
Van Gucht (Dendermonde), Christian
Bauwens (Gent), Lena Van Boven
(Lokeren) en Olaf Evrard (DeinzeNevele).
Ludo Gerits
Fractieleider

Weg met het cordon sanitaire
(als het van de jeugd afhangt)

Op zaterdag 24 maart organiseerde de
jeugdraad een evenment in Lokeren dat
als doel had de jonge Lokeraar kennis
te laten maken met de lokale politieke
partijen. Het concept zat goed ineen
en de organisatie verliep vlekkeloos.
Hoedje af zeggen wij. In het verleden
was het niet altijd zo vanzelfsprekend
dat onze partij, het Vlaams Belang,
werd uitgenodigd voor dergelijke
initiatieven. Daar waar we vroeger
systhematisch werden uitgesloten, zijn

Uit de
Provincieraad

we nu behandeld zoals elke andere
partij en zo hoort het ook. Ook in de
talrijke aangename gesprekken die er
gevoerd zijn die dag hebben we gemerkt
dat er oprechte interesse is in waar we
echt voor staan. De jeugd laat zich niet
muilkorven en staat open voor dialoog.
Door één van onze gekozen stellingen '
Het cordon is onrechtvaardig' was het
mogelijk om al eens te polsen naar hoe
de Lokerse jongeren daar over denken.

Vlaams Belang Jongeren te gast bij Café Voté
met Cedric, Lena, Romy

We zitten in het laatste jaar van
deze legislatuur 2012-2018. Op
14 oktober kiezen we naast de
nieuwe gemeenteraden, ook nieuwe
provincieraden.
Graag wil ik even op een rijtje zetten
wat ik als verkozene voor onze regio
heb verdedigd in de provincieraad.
In de commissie heb ik steevast het
subsidiëren van moskeeën en andere
projecten die de islam promoten ter
discussie gesteld. Zo ook het doen
naleven van de daaraan gekoppelde
voorwaarden zoals het gebruik van de
Nederlandse taal.
Lokeren ligt tussen twee prachtige
provinciale domeinen die me nauw aan
het hart liggen, De Ster te St-Niklaas
en Puyenbroeck te Wachtebeke. Helaas
worden die regelmatig geconfronteerd
met individuen die minder respect
tonen en voor overlast zorgen. Zo is
het algemeen droneverbod voor alle
provinciale domeinen er gekomen
nadat het storend en gevaarlijk gebruik
ervan aan de kaak werd gesteld. Een
volledig
nieuw
politiereglement,
een domeinwachter en een nieuwe
omheining voor domein De Ster
kwamen er na de overlast van jongeren
stelselmatig te hebben aangeklaagd.
Samen met de collega's van St-Niklaas
nam ik het op voor de concessiehouders
van de kiosken op het domein, toen die
er de brui aan gaven na de zoveelste
bedreiging en belediging.
Een stem voor het Vlaams Belang is
geen verloren stem!
Lena Van Boven
Provincieraadslid

Chaos aan het AZ-Lokeren: onaanvaardbaar
Op maandagavond 7 mei deed zich iets
ongewoon voor aan de spoeddienst van
het AZ-Lokeren. Er was plots een grote
toeloop van allochtone mensen die zich
richting spoed begaven. De omgeving
van de kliniek werd herschapen in
complete chaos volgens een getuige:
'Voertuigen werden willekeurig en in
overtreding achtergelaten. Mensen die hun
auto wel correct hadden geparkeerd stonden
geblokkeerd. Ook de in- en uitgang voor
de ziekenwagens was versperd. Dit hele
voorval heeft ongeveer een uur geduurd.'
De verontruste burger verwittigde de
politie maar die kwam niet opdagen.
Heel vreemd, vond gemeenteraadslid
Lena Van Boven, die op haar beurt
meer uitleg vroeg aan burgemeester en
korpschef. 'Ik stelde me vooral vragen over
de beveiliging van de spoeddienst. Vorig
jaar was er ook een voorval met een gestolen
ambulance. We leven in een tijd waarin het
geweld tegen hulpverleners steeds toeneemt.
Hulpverleners moeten ten alle tijd hun
werk kunnen doen in de best mogelijke
omstandigheden.'
De korpschef bevestigde dat er inderdaad
een grote verkeersoverlast was in de straten
rond de kliniek maar verder niemand in
gevaar is geweest. De politie was van het
gebeuren en mogelijke overlast niet op de
hoogte gebracht. Op het moment van de
melding was er geen enkele ploeg meteen
vrij.
De samenkomst van een 150 mensen
had blijkbaar te maken met de rituele
wassing van een overledene in de Turkse

gemeenschap. Zij hadden besproken én
beslist om het gebed dat normaal in de
moskee doorgaat te laten plaatsvinden in
de kliniek.
'Vroeger is er menig pasgeboren kind gedoopt
in de kapel van de materniteit en dat er aan
een sterfbed een priester of imam verschijnt,
daar heb ik geen probleem mee. Ik heb er
wel een probleem mee als daar 150 man
bij wil zijn. Daar is het ziekenhuis niet
voor geschikt. Dat daarbij ook nog eens de
omgeving in rep en roer wordt gezet, foutief
wordt geparkeerd, andere auto's en de spoed
worden geblokkeerd, daar heb ik helemaal
geen begrip voor. Dit hele religieuze
gebeuren was gepland dus er heeft iemand
de toestemming voor gegeven. Ik weet niet
wie hierover de beslissingen neemt, wel

staat vast dat er een inschattingsfout is
gebeurd en enig overleg beter was geweest.
Ik vraag mij sowieso af of zulke zaken in
een kliniek thuishoren. Feit is dat al die
overtreders die denken dat hun religie
boven de wet staat er maar weer eens mooi
vanaf komen. De bevolking pikt het niet
meer dat een bepaalde groep meer mag, of
denkt meer te mogen, dan een ander als ze
maar met veel zijn. Het doet ook het imago
van onze politiedienst geen goed want die
zijn steeds kop van jut ook al zijn zij het
die alle problemen mogen oplossen die zich
stellen ten gevolge van een cultuur die de
onze niet is.' besloot Lena Van Boven haar
tussenkomst hierover in de gemeenteraad.
Ondanks dat er getuigen en foto's zijn
van het hele gebeuren vond schepen De
Block het nodig alles te minimaliseren
en weigerde hij te antwoorden op de
vragen van gemeenteraadslid Van Boven.
Heel kleingeestig en niet ernstig. Het is
door deze houding dat mensen met hun
verhaal bij ons komen en niet bij hem.
Lena Van Boven
Gemeenteraadslid

Meer betalen of verhuizen
Het is voor mensen met een bescheiden
inkomen heel moeilijk geworden om
een betaalbare woning te vinden. De
huurprijzen op de private markt stegen
de laatste jaren enorm. Ook zijn er
steeds meer alleenstaande huurders die
algauw meer dan de helft van hun loon
aan huur besteden. In een dergelijke
situatie zou de sociale huisvesting een
oplossing kunnen betekenen. Bijlange
niet iedereen die in aanmerking komt
voor een sociale huurwoning kan
er een krijgen. Er zijn immers lange
wachtlijsten. In lokeren is er sinds 2011
een lokaal toewijzingsreglement dat
bepalend is voor de volgorde van het

toewijzen van een woning. Men heeft toen
de kans om in te zetten op leefbaarheid
niet genomen wegens 'te moeilijk'. Want
hoe moet je iets definiëren wat je niet
bij naam mag noemen? Het gevolg is
dat er een probleem is van gettovorming

met alle samenlevingsproblemen die
daaruit voortvloeien. Het gaat de
verkeerde kant op met de samenstelling
van de bevolking in de wijken, niet
integratiebevorderend. Met de nieuwe
regelgeving van minister Homans zal
de situatie nog slechter worden. Trouwe
huurders kregen een schrijven om hun
huis met een kamer teveel te verlaten of
in de toekomst, na het weigeren van een
kleinere woning, een 'boete' te betalen.
Vlamingen dienen plaats te maken
voor de 'grotere gezinnen'. Alleen het
Vlaams Belang bezit de moed om aan
de alarmbel te trekken.

VLAANDEREN
WEER VAN ONS
Wij willen de
macht opnieuw bij
het volk leggen

De ijzeren wet dat het gevoerde
beleid slechts een flauw afkooksel is van de verkiezingsbeloftes
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk
van deze regering. In plaats van
de beloofde verlaging van de
btw op elektriciteit werd ons een
forse verhoging voorgeschoteld.
In plaats van lagere belastingen
kregen we de hoogste belastingdruk van de OESO. In plaats van
een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen.
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.
Baas in eigen land
Met onze campagne ‘Vlaanderen
weer van ons’ zeggen we de politieke klasse de wacht aan. Wij
willen de macht opnieuw bij het
volk leggen. Een volk dat baas
is over zijn eigen centen, zijn
eigen grenzen en zijn eigen
toekomst.

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Met het Vlaams Belang maken
we Vlaanderen weer van ons!

Tom Van Grieken
Voorzitter

LEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen
van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via

www.vlaamsbelang.org/programma

www.immigratie.app

