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seer Europa!

seer Europa!

732 is het jaar waarin Karel Martel er in
slaagde om tijdens de slag bij Poitiers de
islam in Europa een halt toe te roepen. Europa is de erfvijand van de islam. Al meer dan
14 eeuwen probeert de islam Europa met
geweld onder de voet te lopen.

DE-isla

BINNENKORT
IN UW BUURT?

Het terrorisme maar ook en vooral immigratie en demografie zijn de nieuwe strijdwapens van de islam om van Europa Eurabia
te maken. De massa-immigratie leidt immers
tot islamisering en de islamisering leidt tot
culturele genocide.

IS-jihadisten
buiten houden!
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Alleen de DE-islamisering van
Europa kan ervoor zorgen dat
Europa Europees blijft!

Geen terugkeer van
ISlamterroristen naar
Antwerpen!
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Missie 2024:
het stuur
in handen
nemen!
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Antwerpen was de bakermat
van radicale islamitische groepen zoals Sharia4Belgium.
Doordat deze fundamentalistische organisaties jarenlang
ongemoeid werden gelaten,
konden zij ongestoord rekruteren voor de islamitische jihad in het Midden-Oosten en
elders. Meer dan 130 IS-terroristen werden in Antwerpen
geronseld en zijn vertrokken
naar het islamitische IS-kalifaat. Dit alles kon gebeuren
omdat de overheid weigerde
op te treden en het fenomeen
van islamradicalisme afdeed
als onbelangrijk en marginaal.
Sharia4Belgium werd door
de toenmalige socialistische
burgemeester Patrick Janssens
omschreven als “een groepje
carnavalszotten”. Deze carna-

valszotten zijn ondertussen
verantwoordelijk voor aanslagen in Parijs, Zaventem,
Brussel en elders. Honderden
slachtoffers vielen onder hun
dodelijke kogels en explosieven. Dit alles had vermeden kunnen worden indien
kordaat, snel en krachtig opgetreden zou zijn geweest tegen Sharia4Belgium maar ook
tegen radicale moskeeën en
haatzaaiende imams in onze
stad.
Morgen in uw wijk?
Vele van de overlevende IS-jihadisten en moslimterroristen willen nu terugkeren naar
ons land. Mannen en vrouwen die onze samenleving
verafschuwen en onze manier
van leven haten, voeren nu
plots processen om terug te
kunnen keren naar Antwerpen. Terwijl ze jarenlang de

islamitische wet, de sharia,
boven onze wetten hebben
verkozen, beroepen ze zich nu
op diezelfde wetten om hun
terugkeer af te dwingen. Van
hypocrisie gesproken! Deze
IS-moslims en -moslima’s
hebben met hun gruwelijke wandaden simpelweg het
recht verbeurd verklaard om
nog ooit welkom te kunnen
en mogen zijn in onze Europese en Vlaamse samenleving.
Zij horen hier niet en nooit
meer thuis. Ze zijn overigens
een tikkende tijdbom, een
gevaar dat zich ooit opnieuw
tegen ons zal keren. Ook hun
kinderen blijven maar beter
ginder, want dat zijn vaak
kindsoldaten in wording en
dus vormen ook zij op termijn een risico dat niet te
onderschatten valt. Voor het
Vlaams Belang is het duidelijk: geen IS-terroristen naar
Antwerpen!
V.u.: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen

Teken onze petitie tegen de terugkeer van IS-jihadisten naar
Antwerpen op www.petities.com/geenterugkeer.
Bestel onze affiches en stickers via antwerpen@vlaamsbelang.org.

Vlaams Belang Antwerpen
wenst u een fijne
Sinterklaas & Zwarte Piet
en zalige Kerstdagen!
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Iedereen is welkom op onze
Nieuwjaarsreceptie!
Op zondag 5 januari 2020 om 11u in Stadsbrouwerij
’t Pakhuis (Vlaamsekaai 76, Antwerpen)
Toespraken door volksvertegenwoordigers
Filip Dewinter & Sam van Rooy
Uitreiking ‘Gouden Brabo’ door Antwerps
Koepelvoorzitter Jan Penris

VU: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen - Eindredactie: Sam Van Rooy - Opmaak: Jeroen Bolckmans

Filip Dewinter

Filip Dewinter (1962) is volksvertegenwoordiger en auteur
van verschillende boeken over immigratie en islam.
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IS-jihadisten zijn oorlogsmidadigers waarvoor geen plaats is in Antwerpen
De terugkeer van de jihadisten van Islamitische Staat, van hun vrouwen en kinderen,
wordt door een aantal diensten, specialisten
en progressieve politici geëist. Hoe naïef kan
men zijn? Hebben we naar aanleiding van alles
wat we de voorbije jaren hebben meegemaakt,
onze les nog altijd niet geleerd?
Binnenkort in uw buurt?

BINNENKORT
IN UW BUURT?

Vanuit Antwerpen hebben in totaal 131 moslims zich in Syrië en Irak bij IS aangesloten.
Het merendeel kwam uit Borgerhout (19) of
Antwerpen-Noord (36). Minstens 18 van hen
zijn al teruggekeerd naar Antwerpen. 1 op de
6 van alle IS-terroristen die vanuit ons land
naar het kalifaat zijn getrokken zijn dus uit
Antwerpen afkomstig. Ondertussen is wellicht
de helft gesneuveld. De anderen willen zo snel
mogelijk terug naar Antwerpen.
Geen mensen maar monsters
Vele van deze IS-terroristen hebben zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden en wreedheden allerhande. Sommigen zijn medeplichtig
en/of verantwoordelijk voor terreurdaden in
Europa. Na zes jaar gruwel, moord en erger
zijn deze zogenaamde “Syriëstrijders” ieder
normbesef en iedere vorm van menselijkheid
kwijt. Het executeren van mensen, het afhakken van hoofden, blinde terreur en gruwelijke
martelingen waren en zijn in het islamitisch
kalifaat eerder de regel dan de uitzondering.
Dergelijke monsters terughalen naar Antwerpen is Russische roulette spelen met het leven
van de Antwerpenaren. Deze terroristen horen
niet thuis in onze stad.

STANDPUNT

In naam van Allah
Wie naar een vreemd land trekt om er als moslim voor Allah, met bloedvergieten en geweld,
het kalifaat te stichten, heeft het recht verbeurdverklaard om in ons land te wonen en te
werken. Antwerpen is nu al een broeihaard van
moslim-radicalisme en fundamentalisme. Groepen zoals Sharia4Belgium hebben hier jarenlang
vrij spel gehad met alle gevolgen van dien. Nu
de meest radicale IS-elementen naar hier terug
halen is een bijzonder slecht en gevaarlijk idee.

IS-vrouwen zijn medeplichting
Ook hun vrouwen en kinderen horen hier
niet thuis. Hun vrouwen hebben actief IS
gesteund en hebben trouw gezworen aan het
kalifaat, boerka inbegrepen. Kortom ze zijn
medeplichtig…Wie overigens het islamitische
wetboek (de sharia) aanbidt en onze samenleving verwerpt, moet nu geen beroep willen
doen op ons burgerlijk wetboek om terug toegang te krijgen tot het land van de “ongelovige varkens” (dixit IS). De kinderen van deze
IS-terroristen vormen eveneens een risico.
Misschien niet onmiddellijk maar op termijn
zeker wel. Deze kinderen zijn de moslimterroristen van de toekomst.

problemen en rellen, kijkt de overheid de andere kant uit.
Levensgevaarlijk...
Wie de IS-terroristen terug naar
hier haalt, hypothekeert de veiligheid van de Vlamingen en de
Antwerpenaren. Los van het veiligheidsaspect moet het duide-

lijk zijn: wie aan de kant van een
terreurorganisatie onze Europese
samenleving wil ontwrichten,
moordt en plundert, terreuraanslagen pleegt en onze manier van
leven, waarden en normen veracht en verwerpt, hoort hier niet
en nooit meer thuis!
V.u.: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen

Filip Dewinter

De ISlam-kanker bij ons...
Een terugkeer van IS-terroristen is uitgesloten.
Helaas woekert ondertussen hier bij ons in Antwerpen de kanker van het islam-radicalisme. In
minstens 15 moskeeën wordt het salafisme en
het wahabisme gepredikt. De nieuwe IS-terroristen worden klaargestoomd voor de toekomst.
Nieuwe aanslagen kunnen alleen vermeden
worden indien de radicale islam uitgeschakeld
wordt. Voor de “lieve vrede”, uit schrik voor

Filip Dewinter
facebook.com/fdwvb
twitter.com/fdw_vb
www.filipdewinter.be

Vlaams Belang
legt bloemen neer voor
vermoorde 88-jarige Maria
Een delegatie van Vlaams
Belang Antwerpen heeft aan
de Raapstraat in Antwerpen
bloemen neergelegd op de
plek waar de 88-jarige Maria op zondag 13 oktober het
slachtoffer werd van zinloos
geweld. De dader is een 57-jarige Bosniër die illegaal in ons
land verblijft en nota bene
reeds bij het gerecht bekend
was voor criminele feiten en

zware gewelddaden. De arme
Maria werd, toen ze op wandel was met haar hondje, door
deze illegale, criminele Bosniër de keel overgesneden.
Voor het Vlaams Belang is en
blijft het duidelijk: wij zullen
niet rusten alvorens er eindelijk een échte, keiharde aanpak komt van illegaliteit en
criminaliteit!
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Vrouwen zijn geen loslopend wild!

Massa-immigratie is
slecht voor vrouwen
Door de massa-immigratie in ons land werden
ook de islam en vreemde
culturele gebruiken geïmporteerd die haaks staan
op onze Europese cultuur
en westerse beschaving.
De toevloed van jonge al
dan niet vrijgezelle mannen uit Afrika en het
Midden-Oosten vormt
een gevaar voor (westerse)
meisjes en vrouwen. Beleidsmakers houden geen

rekening met het feit dat deze
vooral islamitische migranten
vrouwen niet als gelijkwaardig
beschouwen en lak hebben
aan de geldende normen en
wetten die ons beschermen.
Zij gaan zich niet zelden te
buiten aan intimiderende opmerkingen, obscene gebaren

KORT
GEROKT

≠

UITGELOKT

Geweld specifiek
gericht tegen meisjes
en vrouwen
Vrouwen lopen verder
ook het gevaar slachtoffer
te worden van criminelen die zich specifiek op
vrouwelijke slachtoffers
richten, zoals handtasdieven, halskettingrovers en
seksuele perverten die
zich schuldig maken
aan grensoverschrijdend
gedrag, intimidatie of
(groeps)verkrachting. Vele
vrouwen durven zich ’s
avonds in Antwerpen niet
meer op straat vertonen.
Ook de zogenaamde ‘tienerpooiers’ (‘loverboys’)
zijn een groeiend probleem in Antwerpen.

Helaas komen zeer weinig daders van geweld
ten overstaande van vrouwen uiteindelijk voor een
rechtbank, laat staan dat
BESCHERM ONZE VROUWEN ze voor hun crimineel
V.U.: A. Van dermeersch • Amerikalei 98 • 2000 Antwerpen • NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN

Ben jij ook het slachtoffer geworden van intimidatie, mishandeling of geweld? Helaas
ben je absoluut niet de enige… Antwerpen is immers
geen vrouwvriendelijke stad
en het respectloos gedrag en
de criminaliteit tegenover
meisjes en vrouwen neemt
zienderogen toe.

en seksueel getinte handelingen ten overstaan van westerse
meisjes en vrouwen. Het
gaat hier over zowel verbaal als non-verbaal gedrag en ongepast fysiek
contact tot zelfs fysiek
geweld.

gedrag veroordeeld en serieus gestraft worden. Dit wekt

DECOLLETÉ

≠

PROSTITUEE

liseren en zowel mentaal als
fysiek weerbaarder te maken,
zoals het organiseren van
lessen zelfverdediging om
vrouwen fysiek weerbaar
te maken. Nu gaan we
voor de versterking van
hun mentale weerbaarheid.
‘Kech’

Met deze campagne willen we jonge vrouwen en
meisjes er op wijzen dat
niet zij, maar de mannen
in kwestie over de schreef
gaan. Het is oké om een
avondje op stap te gaan
zonder daarvoor uitgeBESCHERM ONZE VROUWEN scholden te moeten worden voor hoer of in het
uiteraard een gevoel van on- Marokkaans ‘kehba’, in de
aantastbaarheid in de hand, Antwerpse straten verbasterd
wat dan weer kan leiden tot tot het scheldwoord ‘kech’.
nog meer agressie of geweld. Een bloes met een decolleté,
We willen de Vlaming wakker een minirok of hoge hakken
schudden en zorgen dat hij/zij zijn normale kledingstukalerter wordt in het detecteren ken die perfect passen in de
van gendergerelateerde inti- gangbare westerse kledingstijl
die gedragen wordt door talmidatie, agressie en geweld.
loze vrouwen in Vlaanderen.
Geen enkele man heeft het
Mentale weerbaarheid
recht om meisjes en vrouVlaams Belang Antwerpen wen kledingvoorschriften op
voerde in het verleden reeds te leggen, net zo min als hij
meermaals samen met Vrou- het recht heeft om een vrouw
wenTegenIslamisering.org hierop aan te spreken/aan te
actie om vrouwen te sensibi- vallen!
V.U.: A. Van dermeersch • Amerikalei 98 • 2000 Antwerpen • NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN

Vlaams Belang Antwerpen en Vrouwen Tegen Islamisering
(VTI) stelden een nieuwe campagne en affiche-actie voor:
‘Vrouwen zijn geen loslopend wild’. De echte #MeToo-verhalen spelen zich immers af in de straten van Antwerpen. Samen met enkele vrouwen stelde Antwerps gemeenteraadslid,
Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitster van Vrouwen
Tegen Islamisering Anke Van dermeersch de affiches, folders
én hulplijn voor. Vrouwen Tegen Islamisering is een organisatie die opkomt voor meisjes en vrouwen wanneer hun
vrijheden en rechten in het gedrang komen.
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Filip Dewinter stelt nieuw boek voor:

“732: DE-islamiseer Europa!”
De multicultuur is slechts een
overgangsfase die de islamisering
mogelijk maakt en faciliteert.
Via de massa-immigratie vindt
een omvolking plaats waarbij
onze eigen autochtone

DE-isla

Waarom eten we croissants? Waarom staan er “Morenkoppen” ken, niets meer, maar ook niets
op de vlaggen van Sardinië en Corsica? Waarom drinken ze minder. Al vele eeuwen proberen
in Hongarije “stierenbloed” – wijn? Waarom heeft de Vlaamse zij dat en een paar keer zijn ze
leeuw rode klauwen en een rode tong? Veel van deze anekdoti- daar ook nipt niet in geslaagd.
sche vragen worden beantwoord in het nieuwe boek van Filip Vergeet niet dat de islam bijna
Dewinter dat de titel “732” meekreeg. Het boek gaat natuur- 700 jaar lang islamitische
lijk over veel meer dan dat. Het boek beschrijft de islamisering kalifaten kende in Spanvan Europa en doet dat aan de hand van heel veel feiten en je en Portugal. Eenmaal
cijfermateriaal. De geschiedenis van de islam is er één van ge- aan de macht tolereert
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Filip Dewinter: “732 is het verlengstuk van de agressieve paaien heeft geen enkele
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cultuur slechts een
All
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Al bijna 1500 jaar probeert de
van
Europa “De
kan massa-imervoor zorgeeens
islam Europa met geweld onder Filip Dewinter:
n dauit.
t
Europa Europees blijft!
de voeten te lopen. De geschiede- migratie is een
wapen in handen
nis van de islam in Europa is er van de islam. De immigratie-ji- Filip Dewinter: “De
Filip Dewi
nter (196
deel
uit2) isvan
degenwstramassa-immigratie is
één van heel veel bloedvergieten, had maakt
volksverte
oordiger en auteur
van verschillende boeken over
immigratie en islam.
invasies, oorlogen en conflicten. tegie van de islam om Europa te een wapen in hanTot tweemaal toe heeft de islam islamiseren. In “732” leg ik uit den van de islam.
immigratie-jigeprobeerd om Europa te verove- dat het woord “islam” in feite on- De
ren, in 1683 naar aanleiding derwerping betekent. Niet alleen had maakt deel uit
van de slag bij Wenen, hebben geweld maar ook intolerantie, van de strategie van
we de islam opnieuw uit Europa agressie, en dominantie zitten in de islam om Europa
moeten verdrijven. In het boek het DNA van de islam vervat. te islamiseren. In de praktijk
“732” beschrijf ik o.a. de kruis- Met de islam is geen compromis gaan we van een Europese motochten naar het Heilig Land mogelijk. De islam zal heersen en nocultuur naar een zogenaamde
en de reconquista in Spanje om overheersen: dat is hun doel. Zij multicultuur om te eindigen in
de islam uit Europa te verdrij- willen van Europa Eurabia ma- een islamitische monocultuur.
seer Europa!

heel wat wijken van onze grootsteden, onder andere in Antwerpen. Vanaf een bepaald aantal
moslims in een wijk, stad of land
wordt kwantiteit kwaliteit. De
islam neemt de samenleving gewoon over en onze
manier van leven
verdwijnt samen met
onze westerse waarden en normen. In
plaats van Nederlands
wordt er Arabisch gesproken; de sharia vervangt ons burgerlijk
wetboek ; de hoofddoek
en djellaba worden regel in plaats van uitzondering; halal wordt
de norm en de imam
vervangt de burgemeester en de politiecommissaris. Kortom de bevolkingsruil zorgt voor een
beschavingsruil.”

Filip Dewinter

Je illustreert deze stellingen aan de hand van
voorbeelden van anderen landen die werden
geïslamiseerd.
Hoe
werkt die islam-kolonisering?

loading...

Filip Dewinter
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bevolking samen met onze cultuur verdrongen wordt door een
nieuwe “islamitische” bevolking
en cultuur. Dat fenomeen kan je
nu al heel uitdrukkelijk zien in
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Filip Dewinter: “De islamitische
kolonisering verloopt quasi altijd
via de weg van de massa-immigratie en de fysieke en of culturele
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genocide. Het gebruik van geweld
is eveneens een constante. Vreedzaam samenleven met de islam
is een illusie. Die zogenaamde
vreedzame “cohabitatie” is zowat in alle landen die de islam
gekoloniseerd heeft altijd van zeer
korte duur geweest. Meer dan
een transitieperiode is het nooit.
Dat bewijst de geschiedenis. Wie
wil weten wat het lot is dat Europa wacht, doet er goed aan om
de geschiedenis van landen zoals
Irak, Iran, Afghanistan, Turkije,
Syrië maar ook Nigeria, Jemen,
Soedan, Pakistan, Sri Lanka en
Indonesië te bestuderen. Kijk een
land zoals Syrië was ooit christelijk, Iran was zoroastrisch, Pakistan was hindoeïstisch en Afghanistan was boeddhistisch. Al deze
landen zijn nu islamitisch. Waarom zou in Europa niet gebeuren
wat al die andere landen de voorbije 1400 jaar is overkomen?”

Je klinkt pessimistisch maar
toch leg je in je boek uit hoe we
een einde kunnen maken aan
de islamisering van Europa.
Wat is jouw alternatief?
Filip Dewinter: “Eerst en vooral
moeten we de vijand durven benoemen. De islam is al geruime
tijd in oorlog met Europa. De
islamitische jihad verloopt via de
weg van het terrorisme en het geweld maar ook en vooral via de
weg van immigratie en demografie. In plaats van te capituleren
moeten we in het verzet gaan.
We moeten af van de multiculturalisering die ervoor zorgt dat we
geen morele of identitaire weerstand meer bieden. De immigratiekraan moet dicht want we
kunnen niet blijven dweilen met
de kraan open. Ten derde moet de
islam teruggedrongen worden uit
onze samenleving en moet Euro-

BESTELLEN
U kan het boek van Filip Dewinter bestellen via
isabelle.huysmans@antwerpen.be. De kostprijs van het
boek bedraagt €5 + €2 verzendingskosten.
U kan dit bedrag (€7) storten op de rekening BE97 7509
3710 6149 van Vlaams Belang Koepel-Antwerpen met
vermelding “732”.
pa ge-DE-islamiseerd worden. In
“732” stel ik ter zake een 20-punten programma met concrete
maatregelen voor.”
Het grootste probleem volgens jou is niet de terreur en
het geweld maar wel de immigratie-invasie en de demografische explosie. Je noemt het
de sluipende islamisering van
Europa…

Filip Dewinter: “Het belangrijkste probleem wereldwijd is
niet de opwarming van de aarde maar wel de bevolkingsexplosie. Binnen maximaal 50 jaar
zal meer dan de helft van de
wereldbevolking moslim zijn.
De wereldbevolking zal tegen
2050 toenemen van 7,8 miljard mensen nu naar 9,6 miljard mensen terwijl het aantal
moslims zal stijgen met 70%.

Terwijl Europa vergrijst en
uitsterft, stijgt de bevolking in
islamitische derdewereldlanden
exponentieel. De immigratiegolven die we vandaag meemaken zijn peanuts in vergelijking
tot de immigratie-tsunami die
op ons afkomt. Indien we niet
dringend het roer omgooien is
het einde van een Europees Europa binnen enkele generaties
een feit.”

Symbolische actie
tegen de islamisering
en arabisering
Om de voorstelling van
zijn boek en zijn boodschap kracht bij te zetten,
overplakte Filip Dewinter een bord met Arabische opschriften op

61% leefloners in Antwerpen zijn niet-Europese vreemdelingen
3.243 vluchtelingen trekken
in Antwerpen een leefloon
voor in totaal maandelijks
minimaal 2 miljoen euro!
Uit de recentste cijfers van het
OCMW Antwerpen blijkt dat
momenteel 7.548 personen
een leefloon of een equivalent
leefloon genieten in Antwerpen
(6.795 leefloners, 753 equivalente leefloners). 3.912 van
hen zijn mannen, 3.636 zijn
vrouwen. 4.020 leefloners zijn
alleenstaand, 2.236 zijn aanvragers met een gezin ten laste,
1.339 zijn samenwonend. Wanneer we de categorie ‘aanvragers
met een gezin ten laste’ opsplitsen, stellen we vast dat 1.169
aanvragers alleenstaanden zijn
met minderjarige kinderen terwijl 1.067 van de aanvragers
koppels zijn met minderjarige

kinderen. Het overgrote deel
van de leefloners in Antwerpen
(3.733) is tussen de 25 en 44
jaar oud. 1.595 leefloners zijn
tussen de 18 en 24 jaar. 1.872
van hen zijn tussen de 45 en 64
jaar. 325 leefloners zijn ouder
dan 65 jaar.
Leeflonen voor
niet-EU-vreemdelingen
Opvallend is dat 61% van de
leefloners niet-Europese vreemdelingen zijn (4.594). 4,5%
(347) zijn Europese vreemdelingen en slechts 34,6% (2.611)
zijn Belgen. De verhoudingen
tussen het aantal niet-Europese
vreemdelingen, vreemdelingen
en Belgen is sinds 2018 niet
gewijzigd. Het overgrote deel
van de niet-Europese vreemdelingen, 70,5% (3.243), zijn

vluchtelingen waarvan 2.363
OVN-vluchtelingen en 880
subsidiair beschermden (vluchtelingen afkomstig uit een oorlogsgebied). In totaal genieten
14.554 gezinsleden, waaronder
5.132 minderjarige kinderen,
van de in totaal 7.548 uitgekeerde leeflonen.
Inschrijvingsstop
Filip Dewinter: “Nog steeds blijkt
dat het overgrote deel van de leeflonen in Antwerpen (61%) uitgekeerd wordt aan niet-Europese
vreemdelingen. Opvallend is dat
het merendeel van deze niet-Europese vreemdelingen vluchtelingen zijn. De 3.243 vluchtelingen (2.363 OVN-vluchtelingen
+ 880 subsidiair beschermden,
goed voor 70,5% van het totaal
aantal niet-Europese vreemde-

lingen die een leefloon ontvangen) maken 42% van het totaal
aantal leefloners uit. De totale
kostprijs van het aantal leeflonen uitbetaald aan vluchtelingen
bedraagt maandelijks minimaal
1.968.533 euro. De maatschappelijke kostprijs voor de opvang
van vluchtelingen in Antwerpen
is gigantisch.”
“Het Vlaams Belang dringt erop
aan dat in het kader van de federale regeringsonderhandelingen
werk gemaakt wordt van een inschrijvingsstop voor vluchtelingen
in Antwerpen. Nu reeds vangt
Antwerpen maar liefst 25% van
het totaal aantal vluchtelingen op
in België. Genoeg is genoeg, vol
is Vol. In het kader van federale
regeringsvorming eist het Vlaams
Belang een inschrijvingsstop voor
vluchtelingen in Antwerpen.”

de Turnhoutsebaan in
Borgerhout. Om geen
vandalisme te plegen,
werd een replica gebruikt,
die werd overplakt met affiches ‘Stop islamisering’.

6

DE

ANTWERPSE

V LKSGAZET

Vlaams Parlementslid Sam van Rooy tegen islamonderwijs
Net zoals Filip Dewinter en Anke
Van dermeersch is ook Antwerps
gemeenteraadslid Sam van Rooy
sinds juni Vlaams Parlementslid.
Hij liet zich reeds opmerken met
enkele pittige tussenkomsten.
Zo ondervroeg hij onmiddellijk
Onderwijsminister Ben Weyts
(N-VA) over de toename van het
islamonderwijs in Vlaanderen.
Dubbel zoveel islam
op school
De kranten hadden immers gekopt: ‘Dubbel zoveel islam op
school’ en ‘Islamonderwijs zoekt
leerkrachten’. Op 10 jaar tijd is
het aantal leerlingen dat in Vlaanderen islam volgt bijna verdubbeld. In het Gemeenschapsonderwijs volgt vandaag al meer dan
1 op de 4 leerlingen islamlessen.
In het lager onderwijs wordt die

trend voortgezet. In Antwerpen
volgt reeds meer dan de helft van
de leerlingen in het stedelijk
basisonderwijs islamlessen.
Er zijn scholen waar zelfs
meer dan 90% van de leerlingen moslim is, en dat
percentage neemt jaarlijks
toe met 2%. Experts geven
als oorzaak, hoe kan het ook
anders, het stijgend
aantal moslims in
Vlaanderen (via
gezinshereniging,
asiel, immigratie en hoge
geboortecijfers). De
fameuze
islaminspecteur Ahmed
Azzouz stelde dan ook:
“Het gaat goed met
het Vlaams islamon-

Slechtere tramverbindingen Borgerhout

NIEUWS UIT DE

DISTRICTEN

Het ziet er helaas naar uit dat de tramdiensten er
voor de Borgerhoutenaar weer eens op achteruit
zullen gaan, want er wordt gesnoeid in tramlijnen
8 en 24, die over de Turnhoutsebaan door Borgerhout lopen. Momenteel rijdt tram 8 van de P+R te
Wommelgem (rondpunt) tot aan Antwerpen Zuid.
Tramlijn 24 rijdt momenteel nog van begraafplaats
Silsburg tot aan de Melkmarkt.
Tramlijn 8 zou vanaf 18 december dit jaar haar eindhalte hebben aan het station Astrid, en tramlijn 24
zou afbuigen naar het noorden. Wie richting centrum of het zuiden van Antwerpen wil trammen, zal
dus moeten overstappen. Tegelijk met het knippen
van deze lijnen zou het nieuwe metrostation Opera
opengaan en een belangrijke draaischijf in het tramverkeer worden. Reizigers uit Borgerhout zullen dus
ofwel te voet van Astrid naar Opera of naar Diamant
moeten gaan of overstappen op een lijn die passeert
langs station Opera of Diamant, en daarbij hopen
dat zij op de vaak overvolle trams nog een plekje vinden.
Ook is er de mogelijkheid om aan station Zegel over
te stappen (alweer overstappen) op lijn 10. Gelukkig
is De Lijn ook vragende partij om halte Drink op de
Turnhoutsebaan eindelijk open te laten gaan, maar
ze geeft aan dat dit vooral een zaak is van de nieuwe
Vlaamse regering.
De Lijn maakt zich sterk dat de reistijden niet veel
zullen toenemen, maar daar zetten wij grote vraagtekens bij. Helaas zal het voor tramreizigers alleen
maar moeilijker worden, met meer overstappen en dus een langere reistijd. Bij monde
van Borgerhouts fractieleider Marc De
Meyer laakt het Vlaams Belang dus
deze wijzigingen in het aanbod van
De Lijn, die allicht ook het gevolg
zijn van een gebrek aan financiële
middelen.

derwijs.” Van Rooy: “Er zijn in
Vlaanderen nu al zo’n 800 islamleraren, maar er moeten er
dus blijkbaar nóg meer
komen: méér islamleraren, méér islaminspecteurs en méér islamitische handboeken.” Op
de vraag van Van Rooy
of minister Weyts
dit een positieve evolutie vindt
voor onze
samenleving,
kwam geen
antwoord.
‘Sla hun het
hoofd af’
Daarop
zei
Van Rooy tegen minister
Verkeerschaos Fruithoflaan
Berchem
Tijdens de legislatuur 2006-2012
had de toenmalige meerderheid met
o.a. Sp.a en Groen het voornemen
om in de Fruithoflaan een fietspad
aan te leggen naar analogie met de
Ringlaan en de Groenenborgerlaan.
Tijdens de vorige legislatuur (20122018) werd er vanop het stadhuis
gekozen voor een fietspad op de
middenberm; niet rechtdoor zoals
op de Prins Boudewijnlaan maar
kronkelend van links naar rechts
om zo veel mogelijk groen te sparen. Op vier plaatsen zijn er echter
uitstulpingen, waardoor de rijweg
op die plaatsen tot slechts één rijstrook wordt herleid. Ook verscheidene doorsteken worden definitief
afgesloten, zodat buurtbewoners
honderden meters moeten omrijden om de straat te kunnen oversteken. De gevolgen liggen voor de
hand: chaos aan alle kunstmatige
versmallingen, verkeer dat elke dag
stilstaat in de file, waaronder bussen van De Lijn. Het valt ook nog
af te wachten in hoeverre het lokale
fietsverkeer gebruik zal maken van
die mini-fietsostrade op de middenberm. Wedden dat er toch nog altijd
druk over het voetpad zal gefietst
worden? Het Vlaams Belang pleit
ervoor om, ten behoeve van een
vlotte verkeersdoorstroming
en meer gemak voor de
buurtbewoners, opnieuw overal twee
rijstroken te voorzien en de doorsteken weer open
te maken.

Weyts: ‘Op zeker 23 plaatsen in
de Koran, het heilige, volmaakte boek van de islam, worden de
moslims opgeroepen om strijd te
voeren tegen de ongelovigen. Bijvoorbeeld soera 8 vers 12: “Ik zal
terreur zaaien in het hart van de
ongelovigen. Sla hun het hoofd
af, vermink hen in alle ledematen.” De profeet Mohammed,
de stichter van de islam, heeft
gezegd: “Wie zijn religie verlaat,
dood hem!” Minister, u kan het
toch onmogelijk goed vinden dat
de religieuze ideologie die zulke
oproepen en aansporingen bevat,
steeds meer ons onderwijs domineert? Daarom mijn vraag aan u:
welk plan heeft u om over 10 jaar
niet opnieuw een verdubbeling te
hebben van het aantal leerlingen
dat islam volgt in onze scholen?’
Minister Weyts ging daar niet
op in, hij vindt islamonderwijs

kennelijk geen probleem. Van
Rooy wees er dan ook op dat de
termen ‘islam’, ‘moslims’, ‘jihad’,
‘sharia’, ‘salafisme’, ‘Koran’ enzovoort welgeteld NUL keer voorkomen in het regeerakkoord van
de Vlaamse regering.

Berendrecht-Zandvliet-Lillo:
Vlaams Belang wil
cameratoezicht

Toegangspoort tot Antwerpen
wordt verwaarloosd

Onze fractieleider Steve Van
Broeckhoven diende op de districtsraad een voorstel in om ten
behoeve van de veiligheid van
alle inwoners bewakingscamera’s
te plaatsen. Berendrecht-Zandvliet-Lillo (BeZaLi) krijgt immers meer en meer te maken met
de grootstedelijke drugsproblematiek vanuit Antwerpen. Met
name het gebruik en het dealen
van drugs aan de bibliotheek, de
speeltuinen en het skatepark steken de kop op. BeZaLi is echter
het enige district waar nog altijd
geen camera’s te bespeuren zijn,
waardoor iedereen met slechte
bedoelingen er onbekommerd zijn gangetje
kan gaan. Van
Broeckhoven
kreeg
als
a n t w o o rd
van de districtsvoorzitter dat dit
geen bevoegdheid is van het
district maar van de
stad Antwerpen. In de Antwerpse
gemeenteraad zal het Vlaams Belang aandringen op cameratoezicht op (drugs)gevoelige plekken in het
district BeZaLi.

Islamlessen horen hier
niet thuis!
Het Vlaams Belang-Parlementslid concludeerde dat minister
Weyts onze Vlaamse scholen in
toenemende mate laat ‘islamiseren’, islamitischer laat worden.
Van Rooy: ‘U minister Weyts, zou
slechts één doel voor ogen moeten
hebben, namelijk het verbannen
van islamlessen naar daar waar ze
thuishoren, namelijk in Mekka en
Medina, en níet hier in onze vrije,
westerse samenleving; níet hier, in
ons mooie Vlaanderen!’

Recent is de hele zone rond de
‘Turnhoutsepoort’ in Borgerhout
grondig onder handen genomen en
vernieuwd. Wegen en kruispunten
werden aangepast of grondig heraangelegd, inclusief de sporen
van de trams, en er kwam een
doorgang voor fietsers onder de
op- en afrit van de E313. Met de
afwerking gaat het echter mis. Vorig
jaar reeds werd de omgeving van de
heraangelegde grote zone geteisterd
door hoogopgeschoten onkruid
dat welig tierde. Ook richting de
spoorwegberm waren er zones met
hoogopgeschoten onkruid. En in
de richting van de Ring zat er maar
weinig leven in de aangeplante
struiken en bomen, zodat ook hier
welig onkruid groeide. Vooral rond de rijwegen schiet
het onkruid op tot nu
al meer dan een halve
meter, tot zelfs 1 meter hoog. Dit terwijl
deze zone een van de
toegangspoorten tot
Antwerpen is en dus een
verwelkomend visitekaartje
zou moeten zijn. Naar verluidt
is de groenzone tot 2021 de verantwoordelijkheid van de aannemer.
Onder aanvoering van het Vlaams
Belang heeft de districtsraad aan de
districtsschepen voor groenvoorziening gevraagd om de nodige stappen te zetten zodat er regelmatig
groenonderhoud plaatsvindt en het
gebied rond de Turnhoutsepoort
een aantrekkelijk visitekaartje voor
Antwerpen wordt!

DE

ANTWERPSE

7

V LKSGAZET

ONDERTUSSEN IN DE ANTWERPSE
Jan Penris strijdt voor Merksem
Beleefde opstand rond Kroonplein
De Merksemse buurt van het
Kroonplein wordt al maanden geteisterd door inbraken,
en zelfs gewapende overvallen. Feiten waarover de media weinig bericht geven. De
handelaars namen het initiatief om het stadsbestuur ter
verantwoording te roepen.
Niet alleen het Kroonplein is
een ‘donkere plek’ in Merksem, maar ook verschillende
andere aangrenzende straten.
De buurtbewoners en handelaars pleiten voor meer permanente politiecontrole , of
minstens camerabewaking. De
buurtactie van het Kroonplein
leidde tot een petitie die meer
dan duizend handtekeningen
opleverde. Gemeenteraadslid
Jan Penris, zelf buurtbewoner,
overhandigde de petitie aan
burgemeester Bart De Wever,
met het verzoek om Merksem
in het algemeen, en het Kroonplein in het bijzonder veiliger
te maken. De burgemeester

GEMEENTERAAD
bleef in zijn antwoord enigszins op de vlakte. Ja, er komen
camera’s op bepaalde ‘donkere plekken’ in Merksem, maar,
neen, waarschijnlijk niet op het
Kroonplein. Pikant detail: op
het moment dat Penris de burgemeester interpelleerde, hield
de politie een razzia op het plein,
met een tiental arrestaties als positief gevolg.
Anke Van dermeersch kaart
parkeerproblemen Wilrijk aan
Sinds de invoering van het bewonersparkeren op 1 april ondervinden veel inwoners die net buiten
een betalende zone wonen, zoals de bewoners van het Valaar
in Wilrijk, enorm veel overlast
van bestelwagens die het betaald
parkeren willen ontwijken. Zij
verhogen de parkeerdruk in de
buurt. De bedoeling van de uitbreiding van het bewonersparkeren was echter om de parkeerdruk voor bewoners in de wijken
te verlagen. Buurtbewoners van
het Valaar in Wilrijk geraken
hun eigen auto niet meer kwijt.
VB-gemeenteraadslid Anke Van
dermeersch maakte van de gelegenheid gebruik om schepen
voor Mobiliteit Koen Kennis
(N-VA) aan te pakken over dit
mislukte en voor buurtbewoners
zeer frustrerende Antwerpse parkeerbeleid.

Filip Dewinter op de bres voor
onze marktkramers

De prijs voor marktkramers
om in Antwerpen een standplaats te huren is gestegen.
VB-gemeenteraadslid Filip
Dewinter heeft dan ook aan de
bevoegde schepen, Ludo Van
Campenhout (N-VA), gevraagd
om te onderzoeken of er niet
kan worden gedifferentieerd,
zodanig dat minder populaire
markten die het niet zo goed
doen minder kosten voor
marktkramers. Schepen van
Markten en Foren Van Campenhout antwoordde daar wel
oren naar te hebben. Op die
manier kunnen matig of slecht
draaiende markten immers
opgewaardeerd worden.
Peperdure propagandacampagne ‘De Grote Verbinding’
Recent lanceerde de stad Antwerpen de campagne ‘De Grote Verbinding’. De bedoeling is
om de Oosterweelverbinding,
die de Ring rond moet maken
en moet overkappen, voor te
stellen aan de Antwerpenaren.
Deze peperdure propagandashow moet als glijmiddel dienen
om de Antwerpenaren de enorme infrastructuurwerken die op
hen afkomen te doen slikken.
De komende tien jaar zal Ant-

werpen, nog meer dan nu al het
geval is, immers worden herleid
tot één groot bouwwerf. Filip
Dewinter benadrukte dat er
zwaar moet worden ingezet op
flankerende weginfrastructuur
en maatregelen om de hinder
voor de Antwerpse automobilist
zoveel mogelijk te beperken.
Sam van Rooy over rellen
Mediamarkt: slechte
inschatting stadsbestuur

Op woensdagmiddag 9 oktober
zetten een paar honderd vooral
allochtone jongeren de Mediamarkt op de Keyserlei op stelten. Rekken werden vernield en
de zaak werd tot een puinhoop
herleid. De ‘jongeren’ waren er
voor een signeersessie van de
27-jarige Nederlandse rapper
Josylvio. De politie moest echter
tussenkomen en de Mediamarkt
werd na de rellen gesloten. De
rapper heeft een groot bereik op
sociale media, men wist perfect
op voorhand welk publiek Mediamarkt hiermee aantrekt. Volgens VB-gemeenteraadslid Sam
van Rooy, die daarover burgemeester De Wever ondervroeg,
had het Antwerps stadsbestuur
dit op voorhand moeten en
kunnen inschatten. Dan had de
Stad ook preventief extra veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, zoals politie in burger.

Peggy Pooters: De Lijn faalt,
mobiliteitsschepen Kennis faalt
Gemeenteraadslid Peggy Pooters
heeft schepen voor Mobiliteit Koen
Kennis (N-VA) ondervraagd over
de erbarmelijke dienstverlening van
De Lijn in Antwerpen. Tegenwoordig is het nemen van een tram of bus
in de stad Antwerpen en omgeving
immers een echt gokspel geworden.
Nooit weet je zeker of je al dan niet
tijdig op je werk of je school aankomt. Indien de informatie over
een eventuele panne, ongeval of gebrek aan bestuurders echter meteen
zou verschijnen op de (computer)
schermen, dan zouden de reizigers
nog snel kunnen overschakelen
op een alternatief vervoersmiddel.
Helaas werken die schermen bijna
nooit. Schepen Kennis moest aan
Peggy Pooters grif toegeven dat de
grote ergernis bij de Antwerpenaren
hierover gegrond is, maar dat hij
niet in staat was om druk uit te oefenen op De Lijn om de dienstverlening te verbeteren. Pooters vroeg
zich dan ook hardop af waar we dan
in hemelsnaam nog een schepen
voor mobiliteit voor nodig hebben.

‘Zonder granaatstraat’:
Vlaams Belang voert actie tegen drugsgeweld!
In de Guldensporenstraat in
Borgerhout is begin september alweer een explosief ontploft, een handgranaat. Voor
de zoveelste keer is er schade
aan enkele auto’s en gevels
en blijven de buurtbewoners

getraumatiseerd achter. Twee
jaar geleden was de Guldensporenstraat ook al het decor
van dit soort oorlogstaferelen.
De geïnstalleerde politiecamera schrikt de Antwerpse ‘Mocro Maffia’ blijkbaar niet af.

Zeer zorgwekkende
situatie
Het aantal aanslagen met granaten in Antwerpen is nog amper
bij te houden. Het is duidelijk
dat de drugsmaffia niet onder
de indruk is van dit stadsbestuur en dus de Antwerpse politie provoceert. Via dit soort oorlogsgeweld wil de drugsmaffia
immers ook tonen wie op straat
de baas is. Dit loopt fout af: de
vraag is niet of er slachtoffers
zullen vallen, maar wanneer. De
situatie is zeer zorgwekkend en
boezemt Antwerpenaren angst
in. Dit mag nooit het nieuwe

normaal worden: het verhoogd
gebruik van oorlogswapens in
een stad als Antwerpen moet
koste wat het kost een halt worden toegeroepen.

seerd door de drugsmaffia, moeten worden gesloten of extra bewaakt.”

Filip Dewinter: “Dit loopt fout
af: de vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen, maar wanneer.
Deze stadsguerrilla moet stoppen.
Een keiharde aanpak is nodig.
Het Vlaams Belang hamert opnieuw op een verhoogde inzet op
zulke gevoelige plaatsen van niet
alleen camerabewaking, maar
ook politiepatrouilles. Handelszaken of panden waarvan de
politie weet dat ze worden gevi-

Op 3 september voerde Vlaams
Belang Antwerpen actie ter
plaatse door ‘Zonder granaat
straat’-bordjes op te hangen
en uit te delen en de buurtbewoners een hart onder de riem
te steken. Kopstukken Filip
Dewinter en onder meer gemeenteraadsleden Anke Van
dermeersch en Sam Van Rooy,
deelden de straatnaambordjes
‘Zonder granaatstraat’ uit.

Actie

Interview met
Gerolf Annemans
Dat het Vlaams Belang in mei ook bij de Europese verkiezingen een
fenomenaal resultaat behaalde (19,1%) bleef onderbelicht. Over
onze Europese score en wat de inzet is van onze strijd tegen de
EU hadden we een kort gesprek met Europees Parlementslid Gerolf
Annemans.
Wat zijn de gevolgen van de verkiezingsoverwinning in het Europees Parlement?
Deze maand kreeg ik van de
leden van onze partij opnieuw
het vertrouwen om nogmaals
aan de kop van het peloton de
verkiezingen tegemoet te gaan.
Ik ben daar bijzonder dankbaar
voor, maar tegelijkertijd blijf ik
ook nederig. Het is in de eerste plaats een eer om nog eens
voorzitter van de mooiste partij
van Vlaanderen te zijn.

partijen hebben er echter alles
aan gedaan om dit tegen te
houden. Ze zullen de burger opnieuw opzadelen met meer van
hetzelfde: een beleid waarbij
vooral op onze eigen mensen
bespaard wordt en de grenzen
tegelijkertijd wagenwijd blijven
open staan.

Meer van hetzelfde

Het Vlaams Belang heeft nu dan
ook één belangrijke uitdaging:
in 2024 moeten we de grootste
worden om de macht van de traditionele partijen eindelijk te breken en zelf aan zet te zijn. Alleen
zo kunnen we de mensen het beleid geven dat ze verdienen.

Een partij die vandaag meer
dan ooit de sleutel in handen
heeft om onze samenleving
ten gronde te veranderen. Wat
wij willen en wat de bevolking
wil is duidelijk. Onze identiteit
moet op de eerste plaats komen. Onze centen moeten gaan
naar ónze behoeftigen. Ónze
mensen moeten op de eerste
plaats komen. De traditionele

Een belangrijke uitdaging

de slogan ‘Geen toekomst zonder
wortels’. Dat is een slogan waar
ik nog steeds volledig achter sta.
Wat we vandaag hebben, is gebouwd op de fundamenten van het
verleden. Maar deze slogan heeft
vandaag een extra betekenis: de
wortels, die zijn er vandaag al.
Meer dan 810.000 stemmen konden we in mei dit jaar optekenen.
Dat zijn vandaag onze wortels.
Als we hard werken en nog meer
mensen kunnen overtuigen van
onze boodschap, dan kunnen we
in 2024 de grootste worden. Dan
zijn we aan zet. Dan kunnen we
het stuur zelf in handen nemen
en kunnen we de mensen de toekomst geven die zij verdienen:
een toekomst waar onze mensen
op de eerste plaats komen.

Geen toekomst zonder wortels

Tom Van Grieken
/tomvangrieken
/tomvangrieken

Ik ben in 2014 aan mijn eerste termijn als voorzitter begonnen met

Dit resultaat leverde het Vlaams Belang drie zetels op in het Europees Parlement. We werden in dat parlement plotsklaps de grootste
Vlaamse partij en even groot als de N-VA. Het Vlaams Belang stond
in dat parlement mee aan de basis van een nieuwe rechts-nationalistische ID-fractie waarin we onze krachten bundelen met onder meer
de Duitse AfD, het Franse Rassemblement National en de Italiaanse
Lega. ‘ID’ staat voor ‘Identiteit en Democratie’. De naam is overigens een vondst van onze partijvoorzitter Tom Van Grieken.
Waarom is een sterke rechts-nationalistische fractie in het Europees
Parlement belangrijk?
In de eerste plaats omdat er nood is aan een sterk verzet tegen een
Europees beleid dat ons alsmaar meer immigratie wil opdringen.
Wij verzetten ons ook tegen het Europese beleid dat de macht en
de bevoegdheden van de EU steeds meer wil uitbreiden, waarbij de
lidstaten buitenspel worden gezet. Ik verwijs ook naar het systeem
van censuur dat men op poten wil zetten op het internet met grote
boetes voor Facebook en Google als ze de burgers niet voldoende
onder de knoet houden onder het voorwendsel van de strijd tegen
het ‘fake news’. De democratie wordt in snel tempo uitgehold en
daar willen we ons samen met onze Europese bondgenoten tegen
verzetten.
België sleepte meerdere ‘topjobs’ in de wacht in de EU: voor Charles
Michel en voor Reynders. Wat denkt u daarvan?

“EEN STERKE RECHTS-NATIONALISTISCHE FRACTIE
IN HET EUROPEES PARLEMENT IS BELANGRIJK.”
GEROLF ANNEMANS

De nieuwe Vlaamse regering:

Weer een hold-up op de middenklasse
Ondanks het krachtige signaal
van de kiezer en de verdriedubbeling van de score van het
Vlaams Belang werd op 30 september een regering samengesteld uit dezelfde partijen die het
ook de voorbije vijf jaar voor het
zeggen hadden. Het regeerakkoord van deze ‘coalitie van verliezers’ boezemt het Vlaams Belang maar weinig vertrouwen in.
De voorbije jaren maakte de regering het leven van de Vlamingen fors duurder. Water werd
duurder. Onderwijs werd duurder. Openbaar vervoer werd
duurder. De stroomfactuur steeg
in Vlaanderen door belastingverhogingen liefst 17 keer sneller
dan in de buurlanden. Tijdens de
campagne beloofden zowat alle
partijen – ook de regeringspartijen – om de energiefactuur te
doen dalen. Van de in het vooruitzicht gestelde verlaging van de
elektriciteitsfactuur blijkt nu in het
regeerakkoord geen spoor te bekennen.

Belastingverhogingen
Wat wel in het regeerakkoord
staat is een afschaffing van de
Woonbonus en de niet-indexering van de kinderbijslag. Opnieuw besparingen op kap van
de gezinnen dus. Ook met de
vermindering van de aftrekbaarheid van de dienstencheques,
de verhoging van wegentaksen en nog een reeks andere
zaken wordt de factuur van de
massa-immigratie en het inefficiënte beleid weer doorgeschoven naar onze eigen mensen.
Vlaams Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens had het in het
parlement over “een forse belastingverhoging, een nieuwe
hold-up op de middenklasse en
vooral op startende gezinnen en
jonge mensen.”
Wachtlijsten
Ook voor onze mensen met een
handicap die vaak al jaren op
een wachtlijst staan voor hulp

zijn de plannen van de nieuwe
regering geen goed nieuws.
De bedragen die de regering
voorziet voor gehandicaptenzorg zullen allicht zelfs niet
eens volstaan om te verhinderen dat de wachtlijsten zullen aangroeien. Ondertussen
zullen nieuwe immigranten
zonder ook maar één cent bijgedragen te hebben aan onze
sociale zekerheid hier nog
wel steeds een beroep kunnen
doen op kinderbijslag, sociale
huisvesting en andere sociale
voorzieningen.
Oppositie
Het is duidelijk: zonder het
Vlaams Belang in de regering
komt er nooit verandering. Het
Vlaams Belang wil daarom in
2024 sterker staan dan ooit
om incontournable te worden
voor de vorming van een nieuwe regering die onze mensen
eindelijk wel opnieuw op de
eerste plaats zet.

Het is niet normaal dat de twee Europese topfuncties van België
naar een kleine EU-fanatische Waalse partij zijn gegaan die slechts
de zevende Belgische partij is in stemmenaantal. Dat een minderheidsregering zonder enig draagvlak en zonder het parlement te
kennen zichzelf rijkelijk beloont met Europese topjobs is ongehoord.
Enkel het Vlaams Belang heeft zich daar fundamenteel tegen verzet.
Vlaanderen is bedrogen en opzij gezet en de Vlaamse regeringspartijen van de voorbije jaren zijn daarvoor verantwoordelijk.

