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VLAAMS BELANG

Beste Lokeraar,

Ook het afgelopen jaar heeft het 
Vlaams Belang niet stilgezeten in 
Lokeren.

VZW Al Bayaan trok na vier 
jaar juridische strijd weg uit de 
Naastveldstraat en sloeg haar ten-
ten op in de Driesstraat. De komst 
van een Koranschool in de rustige 
woonwijk zagen de buurtbewoners 
niet zitten. Al vlug begon ook daar 
de overlast die zich eerder mani-
festeerde op de vorige locatie. 
Toen de bezorgde bewoners uit 
de Driesstraat ons contacteerden, 
zijn we onmiddellijk samen met 
hen in het verzet gegaan. Twee 
weken na het ingediende collec-
tieve bezwaarschrift door tiental-
len buurtbewoners bleef de poort 

van Al Bayaan dicht. We kunnen 
dus van een succes spreken, want 
na een jaar blijft het stil in de 
Driesstraat. Verzet loont en het 
Vlaams Belang maakt wel degelijk 
het verschil!

Verder hebben we het afgelopen 
jaar lokaal actie gevoerd tegen de 
torenhoge brandstofprijzen.

We deelden flyers uit aan pende-
laars en toonden een groot span-
doek aan voorbijrijdende wagens 
met de boodschap: “Claxonneer 
voor betaalbaar tanken!”, wat luid 
enthousiast werd onthaald door 
voorbijrijdende automobilisten. 

Tijdens de Paasperiode deelden 
we paaseitjes uit op de weke-
lijkse markt met de boodschap: 

"Bescherm Onze Tradities". De 
eitjes werden uiteraard lokaal aan-
gekocht.

Het Vlaams Belang doet het niet 
alleen in de peilingen zeer goed, 
ook het ledenaantal steeg naar een 
recordhoogte. Wij blijven positief 
oppositie voeren voor een beter 
Lokeren.

Senna Poppe
Afdelingsvoorzitster

We wensen ulder al tegoäre 'n zoaëlig èn gelikkig nievjoar!
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LOKEREN

HET VLAAMS BELANG TIMMERT VERDER AAN EEN BETER LOKEREN



Op woensdagavond 28 september 
werd er stevig gevochten en schade 
aangericht in de Sterrestraat aan de 
shishabar Rotana Lounge. Alle ra-
men van het café sneuvelden. Daar-
bij werd gebruikt gemaakt van ver-
keersborden.

Bij dit incident stonden twee kampen 
tegenover elkaar. Tsjetsjenen kwa-
men zich naar verluidt wreken op 
de Marokkanen die eerder in bende 
een Tsjetsjeen hadden aangevallen 
en halfdood sloegen in de Stom-
mestraat. Dat is althans wat wij uit 
de berichten, die ons op allerlei ma-
nieren bereikten, konden opmaken. 

Voor de buurt is de maat vol. Zij on-
dergaan al jaren de overlast die het 
café veroorzaakt. Het escalerende 
bendegeweld in andere steden in 
gedachten, deed ons poolshoogte 
nemen bij de burgemeester. We heb-
ben al dikwijls gemerkt dat als het er-
gens regent, het druppelt in Lokeren.

Vooral wat betreft drugs heeft onze 
stad geen al te beste reputatie. 

Het verhaal van de vechtpartij met 
schade werd bevestigd door de 
korpschef, al wordt de juiste aan-
leiding van het incident nog onder-
zocht. We vernamen dat de inter-
ventieploegen van de politie snel ter 
plaatse waren en dat verschillende 
personen uiteindelijk konden worden 

geïdentificeerd, anderen gingen op 
de vlucht. Er werden meteen enkele 
maatregelen genomen om een esca-
latie in de kiem te smoren.

Desondanks ging de storm in de Ster-
restraat niet liggen. Uiteindelijk werd 
de zaak bij burgemeestersbesluit tij-
delijk gesloten. De rust was echter 
van korte duur. De uitbater stapte 
naar de Raad van State tegen de 
beslissing van de burgemeester. Het 
café opende na amper twee weken 
sluiting opnieuw de deuren. Onbe-
grijpelijk voor de buurt die maar even 
van de rust heeft kunnen genieten en 
zeer teleurgesteld is. Wat moet er 
nog meer gebeuren? Wij vinden het 
even onvoorstelbaar en kunnen niet 
aanvaarden dat een hele buurt ge-
terroriseerd wordt en in angst moet 
leven. We hebben de burgemeester 
dan ook direct verzocht om alle mo-
gelijkheden te bekijken en verdere 
stappen te ondernemen. 

Lena Van Boven
Gemeenteraadslid

NULTOLERANTIE 
VOOR BENDEGEWELD

Bijna drie jaar geleden waren er 
concrete plannen voor de herbe-
stemming van de Paterskerk in de 
Luikstraat.

De ingediende plannen waren 
zelfs al goedgekeurd. Er zou een 
kinderspeeltuin met horecazaak 
komen.  Tot op heden staat het 
mooie gebouw gesloten, de plan-
nen zijn er nog maar laten even 
op zich wachten.   De kerk is wel 
ontwijd maar de inboedel zoals 
de preekstoel, biechtstoel en orgel 
zijn nog altijd beschermd erfgoed. 
Vandaar onze bezorgdheid toen 
ons in mei verhalen bereikten van 
inbraak en vandalisme in de Pa-
terskerk in de Luikstraat. Er bleken 
inderdaad ramen te zijn ingegooid 
en blusapparaten leeggespoten in 
het gebouw. Getuigen zagen dat 
er werd ingebroken in de kerk. 
Jongeren liepen op het plein met 
een brandblusser en gooiden die 
op het dak van een garage. Ter in-
formatie, de dader is gekend vol-
gens de korpschef, maar of hij ook 
gestraft is voor zijn daden is nog 
een andere vraag. Religieuze ge-
bouwen zijn overal meer en meer 
het doelwit van vandalisme. We 
hopen dan ook dat de dader(s) 
hun straf niet zijn ontlopen. Dit 
kunnen en mogen we nooit tolere-
ren of ongestraft laten.

Lena Van Boven

VANDALISME 
IN PATERSKERK



Er dreigt een verkeersinfarct op de 
Oude Bruglaan met de komst van 260 
nieuwe woningen op de oude slacht-
huissite. Al het verkeer zal die nieuwe 
verkaveling moeten bereiken via de 
Oude Bruglaan. Deze buurt kreunt nu 
al onder het te drukke verkeer. Zoals 
altijd denkt men niet na over de ge-
volgen en gaan ze pas wakkerschie-
ten als de problemen zich voordoen. 
Zeg niet dat wij hen niet hebben ge-
waarschuwd. Het Vlaams Belang is de 
enige partij die zich steeds consequent 
onthield op alle genomen beslissingen 
in dit dossier in de gemeenteraad. We 
houden ons hart vast.

Patrick Daeyaert
Fractieleider gemeenteraad

NIEUWE VERKAVELING 
OUDE SLACHTHUISSITE

Tijdens warme zomerse dagen zoekt 
iedereen verkoeling en beschutting. 
Voor onze dieren is dat niet anders. 
We merkten op dat de ezeltjes in het 
Bospark over wel heel weinig scha-
duw konden beschikken. Na een mail-
tje aan de stad waarin we onze be-
zorgdheid uitten, gingen de stadsdien-
sten meteen aan de slag om de nodige 
voorzieningen te treffen. Binnen de 24 
uur was de weide van de ezeltjes van 
een schaduwdoek voorzien. Waar-
voor onze dank!

Senna Poppe

SCHADUW VOOR EZELS 
IN HET BOSPARK

MEZENKASTJES IN STRIJD TEGEN 
DE PROCESSIERUPS
Het voorstel van ons gemeenteraadslid Marita Macharis is gerealiseerd! 

Na het voorstel van het Vlaams Belang, zoals jullie hebben gelezen in de editie 
van vorig jaar, heeft Stad Lokeren 50 mezenkastjes opgehangen in onze stad 
om de processierupsen te bestrijden. Op die manier zal de processierups op 
een natuurlijke manier preventief bestreden worden, zonder gebruik te maken 
van pesticiden of andere dieronvriendelijke methodes. 

Het Vlaams Belang heeft een hart voor onze omgeving en natuur.

WONINGFRAUDE IN LOKEREN                 
Uit het antwoord op onze interpellatie van vorig jaar konden we opmaken dat 
ook in Lokeren gebruik zou worden gemaakt van de aangeboden raamover-
eenkomst om huurders van een sociale woning met buitenlands eigendom 
op te sporen. In navolging van deze interpellatie vroegen we een stand van 
zaken op. Van 22 onderzoeken naar buitenlandse eigendom in Marokko, 
Spanje en Turkije bleken er maar liefst 15 positief! De teller van terugvorde-
ring sociale korting staat op € 131.652,42. 

Lena Van Boven

(Cijfers: april 2022)  




