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Uit vragen van Filip Dewinter aan N-VA-schepen Nabilla Ait Daoud bleek dat er het afgelopen jaar in Ant-
werpen 6.843 kinderen werden geboren. Hoewel 76% hiervan geboren werd met de de Belgische nationa-
liteit, is bij 64,2% van hen de ouders vreemdeling. 49,4% van de ouders zijn niet-Europese vreemdelingen. 
Deze opmerkelijke cijfers zijn het gevolg van de veel te gemakkelijke manier waarop vreemdelingen de Bel-
gische nationaliteit kunnen krijgen.

Een overzicht van de populairste jongens- en meisjesnamen bij pasgeborenen is veelzeggend. 

Bij de jongens kent onze stad de volgende top vijf

1. Moham(m)ed
2. Adam
3. Rayan
4. Noah
5. Amir

Deze evolutie toont aan dat onze stad over twee generaties een absolute meerderheid aan inwoners met 
vreemde herkomst zal hebben. Dat zowat alle populaire namen een islamitische achtergrond hebben, is al 
even veelzeggend. De populairste jongensnaam, Moham(m)ed, verwijst naar de islamitische profeet die in de 
zevende eeuw met geweld de islam verspreidde.

Crimigranten 
oververtegen-
woordigd

p. 5

Toon uw kleuren! 
Laat zien wie je bent: Vlaming! Ja, we zijn trots op wie en wat we 
zijn! Vlaanderen is ons land, onze thuis en onze toekomst. Daar-
om moeten we onze kleuren durven tonen. Verspreid daarom 
deze stickers: kleef ze op uw wagen, fiets, boekentas, rugzak… 
Laat zien wie je bent en wees ambassadeur van ons land, Vlaan-
deren. De vzw Hertogfonds biedt je gratis deze stickers aan. 
Bestel nu het stickerblad via hertogfonds@gmail.com!

Kom op ons secretariaat gratis uw 
Vlaams Belang-infopakket afhalen 

en krijg er gratis het boek ‘LOF van 
Antwerpen’ van Marnix Gijsen 

bij (adres: Amerikalei 98 te 2000 
Antwerpen).
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Bij de meisjes is de top vijf

1. Sara
2. Noor
3. Lina
4. Amira
5. Inaya
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In 2020 werden in Antwerpen 6.843 kinde-
ren geboren waarvan 3.530 jongens en 3.313 
meisjes. Opvallend is dat terwijl 76% van de 
pasgeborenen de Belgische nationaliteit heeft, 
64,2% van de ouders vreemdeling is. Bijna de 
helft (49,4%) van alle ouders in Antwerpen 
(2020) is overigens niet-Europese vreemde-
ling. Ook de populairste jongens- en meisjes-
namen zijn gekend. De namen-top-vijf voor 
jongens wordt aangevoerd door Moham(m)
ed; op twee Adam, drie is Ryan, vier Noah en 
vijf Amir. Bij de meisjes voeren Sara en Noor 
de lijst aan. Dat meer baby’s in Antwerpen de 
naam Moham(m)ed krijgen dan Jan, Paul of 
Bart hoeft niet te verwonderden. Net zoals in 
Brussel, Mechelen, Anderlecht, Molenbeek en 
negen andere steden in ons land, is ook in het 
Antwerpse bevolkingsregister Moham(m)ed 
de meest voorkomende voornaam.

Snel-Belg-fabriek

De informatie over de pasgeborenen in onze 
stad in 2020 zegt alles over de toekomst van 
Antwerpen. Met 64% vreemde moeders 
(waarvan 49,4% niet-EU) is de rekening snel 
gemaakt: over twee generaties zal Antwerpen 
een stad zijn die een absolute meerderheid 
aan inwoners van vreemde, niet-Europese ori-
gine zal hebben. Nu reeds is 39,6% van alle 
inwoners van Antwerpen van niet-Europese 
afkomst. De naamgeving van de pasgeborenen 
spreekt eveneens boekdelen: zowat alle namen 
zijn islamitisch geïnspireerd. Opvallend is ook 
dat de bijzonder soepele nationaliteitswetge-
ving een vals beeld geeft van de maatschappe-
lijke en demografische realiteit in Antwerpen. 
De moeders zijn immers vreemdeling terwijl 
de kinderen als Belg ingeschreven worden in 
het bevolkingsregister. De nationaliteitswet-
geving is wat dat betreft een Snel-Belg-fabriek 
geworden die vooral moet dienen om de sta-
tistieken te vervalsen en de Vlamingen “gerust 
te stellen”. Het feit dat kinderen geboren uit 
vreemde ouders ingeschreven worden als Belg 
verandert natuurlijk helemaal niets aan het 
toenemend aantal allochtonen en aan de ver-
dere multiculturalisering en islamisering van 
Antwerpen.

Minderheid in eigen stad

Langzaam maar zeker worden de Vlaamse 
Antwerpenaren een minderheid in hun eigen 
stad. De immigratie-invasie zal er op min-
der dan 100 jaar tijd (van halfweg de 20ste 
tot halfweg de 21ste eeuw) voor zorgen dat 
onze stad onherkenbaar zal zijn geworden. 
De Vlaamse minderheid zal samentroepen 
in enkele Antwerpse wijken en buurten of in 
Antwerpse districten en dorpen zoals Ekeren, 
Wilrijk, Berendrecht, Zandvliet en Lillo. De 
multiculturalisering van Antwerpen levert 
voor de Vlaamse Antwerpenaren alleen maar 
problemen op: een achteruitgang van de kwa-
liteit van het onderwijs, allerlei vormen van 
overlast, verloedering en verpaupering, dub-
bel zoveel werkloosheid als elders in Vlaande-
ren, een drugsoorlog en heel wat criminaliteit 
(meer dan 40% van de criminele feiten wordt 
door vreemdelingen gepleegd). De multicul-
turalisering van Antwerpen draait uit op een 
vijandelijke overname van onze stad. 

Kolonisatie 

Heel wat islamitische inwijkelingen gedra-
gen zich als kolonisten. De snelheid waarmee 
de culturele transitie zich in Antwerpen vol-
trekt, schokt en frustreert, maar vele Vlaamse 
Antwerpenaren hebben zich - spijtig genoeg 
- neergelegd bij het feit dat Antwerpen Ant-
werpistan is aan het worden. Zij verhuizen 
naar elders of verstoppen zich in hun woning 
omdat verhuizen niet kan.

Nu het nog kan…

Vele Antwerpenaren hadden hun hoop in de 
N-VA en in burgemeester Bart De Wever ge-
steld. Na vele decennia socialisme zou er ein-
delijk verandering en ommekeer komen. Uit-
eindelijk kwam er vooral meer van hetzelfde, 
inclusief zelfs de sp.a/Vooruit in het stadsbe-
stuur! De multikul viert meer dan ooit hoogtij. 
Er kwam geen immigratiestop. De islam werd 
en wordt hevig omarmd. Wie niet in de diver-
siteitspas loopt, riskeert via zogenaamde prak-
tijktesten ideologisch gecorrigeerd te worden. 
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb 
twitter.com/fdw_vb 

www.filipdewinter.be 

Moham(m)ed populairste jongensnaam in Antwerpen 

UW TOEKOMST: ANTWERPISTAN?

Buurtbewoners zitten met de handen in het haar nu het Sint-Jansplein en de on-
dergrondse parking worden geteisterd door junks en illegalen. Die zorgen voor veel 
overlast en bevuilen de omgeving met drugsspuiten, bierblikjes, flesjes en uitwerp-
selen en urine, zelfs op het kinderspeeltuintje! Volgens Filip Dewinter moeten de 
bewoners zich snel weer veilig voelen in hun eigen buurt. Om de veiligheid en de 
rust te garanderen op het Sint-Jansplein, pleit Dewinter dan ook voor het plaatsen 
van een bemande politiepost: “In Nederland doen ze dit al langer in buurten of op 
pleinen waar er overlast is, het is een soort van container op poten die onder meer 
uitgerust is met camera’s. Als bewoners dan iets willen melden, kunnen ze er ook te-
recht bij de agenten. Ik snap nog steeds niet waarom dit stadsbestuur weigerachtig 
staat tegenover deze maatregel. Zo’n politiepost kan ervoor zorgen dat de bewoners 
zich snel veilig voelen en de rust kan terugkeren.” Vlaams Belang Antwerpen gaf 
alvast het goede voorbeeld door op het Sint-Jansplein met een tiental politici en 
militanten een opruimactie te doen en verbodsbordjes op te hangen tegen het ge-
bruik van alcohol en drugs op het plein.

Drugsoverlast op het 
Sint-Jansplein 

Op 11 juli, onze Vlaamse feestdag, eer-
de Vlaams Belang Antwerpen Hendrik 
Conscience, en dit in het bijzijn van 
nationaal voorzitter Tom Van Grie-
ken en enkele honderden militanten. 
Net als Conscience destijds, strijden 
wij immers voor het behoud van onze 
taal, cultuur en identiteit. Als Vlaams 
Belang komen wij op voor Vlaamse 
onafhankelijkheid zonder water bij de 
wijn te doen. In zijn toespraak stelde 
Antwerps koepelvoorzitter Filip De-
winter: “Vandaag brengen we hulde 
aan iemand die belangrijk is geweest 
voor de emancipatie van ons volk. 
Hendrik Conscience was een strijder, 
iemand die men vandaag ‘cultuurfla-
mingant’ zou noemen. Conscience 
schreef meer dan 60 boeken en riep 
op om het Nederlands in de scholen, 

overheidsinstellingen en gerechtsge-
bouwen in te voeren als officiële taal. 
Iets wat in de negentiende eeuw al-
lesbehalve evident was. Hij riep op 
tot het behoud en de beleving van de 
Vlaamse cultuur in taal en beeld.” Ant-
werps gemeenteraadslid Jan Penris las 
voor uit de eerste editie van het boek 
‘De Leeuw van Vlaenderen’ (1838) 
van Hendrik Conscience. Samen met 
gemeenteraadslid Anke Van dermeer-
sch en fractieleider in de Antwerpse 
gemeenteraad Sam van Rooy werd een 
bloemenhulde aan het standbeeld van 
Hendrik Conscience gebracht. Tot slot 
werd het glas geheven in de nabijge-
legen Vlaams-nationalistische stam-
kroeg De Leeuw van Vlaanderen, die 
de deuren opnieuw opende met nieu-
we uitbater Luc Doms.

Succesvolle 11 juli-bijeenkomst op Conscienceplein

De anti-racismepolitie waakt... 
Antwerpen is letterlijk en figuur-
lijk van iedereen met alle gevolgen 
van dien. Het wordt - nu het nog 
kan - tijd voor een échte omme-
keer. Binnen dertig jaar zullen 
de Vlaamse Antwerpenaren elec-
toraal niet meer in staat zijn om 
een vuist te maken. We zullen dan 

simpelweg een te verwaarlozen 
minderheid van kiezers vormen. 
De felbevochten democratie keert 
zich in het omvolkingsscenario 
tegen de Vlaming. Dringend tijd 
dus voor het Vlaams Belang, nu 
het nog kan.…

Filip Dewinter
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Het Steen verminkt 
De aanbouw die er nooit had mogen komen   

Net als bij vele Antwerpena-
ren wekte de aanbouw aan 
Het Steen ook onze afkeer op. 
Een grijs betonblok naast het 
oudste bewaarde gebouw van 
onze stad slaat immers als een 
tang op een varken. Onder 
burgemeester Patrick Janssens 
(sp.a/Vooruit) werd ons histo-
rische wapenschild, waarvan 
Het Steen deel uitmaakte, ver-
vangen door de fameuze rode 
‘A’. 

Wij kunnen ons niet van de 
indruk ontdoen dat, in na-
volging van Patrick Janssens, 
het stadsbestuur onder leiding 
van Bart De Wever nog een 
stap verder gaat. Het lijkt er 
immers op dat ook Het Steen 
zelf naar de achtergrond moet 
verdwijnen. Binnen het hui-
dige stadsbestuur lijkt iede-
re N-VA-prominent recht te 
krijgen op zijn eigen prestige-
project: eerst was er de han-
delsbeurs voor Rob Van de 
Velde, vervolgens het stadhuis 
van burgemeester De Wever 

en dit keer was het blijkbaar 
de beurt aan Het Steen voor 
schepen Koen Kennis.

Wij betreuren het vooral dat 
zowel de Antwerpse gemeen-
teraad als de Antwerpenaar 
buitenspel werd gehouden. 
Zelfs binnen de meest pro-
gressieve kringen van onze 
stad klinkt het immers dat 
men beter het symbool van 
Het Steen had behouden. Dat 
de identiteit van de Vlaamse 
Antwerpenaar ondertussen 
meer zeker dan langzaam aan 
het verdwijnen is, zien wij als 
Vlaams Belang met lede ogen 
aan. Dat men nog een stap 
verder gaat en zelfs de identi-
teit van onze architectuur naar 
de achtergrond laat verdwij-
nen, is voor ons dan ook meer 
dan een brug te ver.

Toen Filip Dewinter op de ge-
meenteraad van mei zijn on-
genoegen uitte over hoe het 
mogelijk kon zijn dat schepen 
Koen Kennis samen met de 

bouwmeester en een aange-
steld architectenbureau tot 
dit gedrocht was gekomen, 
werd er door de meerder-
heid van N-VA, Open vld en 
sp.a/Vooruit zeer ontsteld en 
met dedain gereageerd. Het 
Vlaams Belang waarschuwt 
dat het Antwerps stadsbestuur 

uitermate voorzichtig moet 
zijn in zijn vernieuwings- en 
prestigedrang! Met veel meer 
inspraak voor de Antwerpe-
naar en de gemeenteraad zou 
men tot een veel beter en 
vooral breed gedragen resul-
taat zijn gekomen! Na het ver-
dwijnen van het Orteliushuis, 

de recente omvorming van het 
Jacob Jordaenshuis tot het ‘JJ 
House’ van Sihame El Kaoua-
kibi en de, gelukkig door de 
Antwerpenaar verworpen, 
schuine lift aan het Vleeshuis, 
is Het Steen een zoveelste mis-
kleun van het Antwerps stads-
bestuur.

Fraude El Kaouakibi in doofpot 
Vlaams Belang wil de fraudezaak uitspitten tot op het bot en eist dat alle misbruikte  

subsidiegelden worden teruggevorderd 
Wekenlang verscheen het schandaal 
rond Sihame El Kaouakibi vooraan 
in de nationale nieuwsberichten. 
Op het moment dat men dacht 
dat het niet meer erger kon, dook 
er weer een nieuwe malversatie op. 
Deze hele misbruikaffaire is mede 
een gevolg van het waanzinnige 
subsidiebeleid gevoerd door zowel 
de Vlaamse regering als het Ant-
werps stadsbestuur. Antwerps frac-
tieleider Sam van Rooy reageerde 
woedend: “Valse kat El Kaouakibi 
werd niet slechts bij de melk gezet, 
het stadsbestuur heeft haar met de 
ogen dicht met melk overgoten. De 
massale geldstromen naar knuffel-
allochtoon El Kaouakibi en haar 
frauduleuze zelfverrijking, is slechts 
een symptoom van de ziekte waar-
aan ons stadsbestuur lijdt, namelijk 
politiek correct diversiteitsfanatis-
me en ‘subsiditis’.”

Nadat de hele affaire rond Sihame 
El Kaouakibi losbrak, waren het ui-
teraard alle oppositiepartijen die het 
punt betreffende de malafide vzw 
Let’s Go Urban (LGU) op de agen-

da van de gemeenteraad plaatsten. 
Zowel Groen, PVDA als CD&V 
maakten zich zorgen omtrent de 
toekomst van de jeugd aangesloten 
bij LGU. Voor het Vlaams Belang 
primeerde en primeert echter te al-
len tijde het belang van iedere Ant-
werpenaar die zijn zuur verdiende 
belastinggeld naar de malafide vzw 
van El Kaouakibi heeft zien vloei-
en. 
Een serieus antwoord op de vraag 
van fractieleider Van Rooy, “hoe 
het toch mogelijk is dat het stads-
bestuur niet eens wist waarvoor 
niet minder dan 2,1 miljoen euro 
aan subsidiegeld werd gebruikt?”, 
kwam er helaas niet…

Bijgevolg schakelde Sam van Rooy 
Audit Vlaanderen in om een bijko-
mend en extern onderzoek te laten 
voeren dat meer onafhankelijkheid 
garandeert dan de interne audit van 
de stad Antwerpen. Audit Vlaande-
ren ging hier echter niet op in. Van 
Rooy reageerde verbolgen: “Dat 
Audit Vlaanderen zich nu beroept 
op precies die interne audit van de 
stad Antwerpen om geen bijko-
mend onderzoek te voeren, kan er 
bij mij niet in. Temeer omdat ik in 
mijn verzoek aan Audit Vlaanderen 
expliciet had gevraagd om diep-
gaand(er) onderzoek te doen naar 
de volgens de interne audit van de 
stad Antwerpen ‘te nauwe banden’ 
tussen het stadsbestuur enerzijds 
en Sihame El Kaouakibi ander-
zijds. Op gratuite wijze stelt Audit 
Vlaanderen echter dat het ‘geen 
aanwijzingen aantrof ’ dat de jaren-
lange gebrekkige controles door de 
stad Antwerpen op de (besteding 
van de) subsidiegelden richting El 
Kaouakibi/LGU het gevolg zouden 
zijn van ‘favoritisme of politieke 
druk’.” “Het lijkt er dus sterk op,” 

aldus Van Rooy, “dat dit stinkende 
potje gedekt moet blijven”.

Maand na maand bleef Vlaams Be-
lang Antwerpen als enige partij de 
zaak El-Kaouakibi op de agenda 
van de gemeenteraad zetten. Frac-
tieleider Van Rooy drong er op aan 
om iedere door Sihame El Kaouaki-
bi misbruikte euro terug te vorderen 
en aan de Antwerpenaar te geven. 
Vlaams Belang Antwerpen zal de 
druk blijven opvoeren om het door 
El Kaouakibi misbruikte belasting-
geld terug te vorderen. Bovendien 

kan het niet zo zijn dat El Kaouaki-
bi via doktersbriefjes maandenlang 
en misschien straks zelfs jarenlang 
afwezig blijft in het Vlaams par-
lement, waarvoor ze maandelijks 
ongeveer 6.000 euro parlementaire 
vergoeding blijft opstrijken, zonder 
dat er bij haar een controledokter 
langsgaat. In het Vlaams parle-
ment concludeerde Sam van Rooy: 
“Terwijl ‘parlementslid’ Sihame El 
Kaouakibi nog altijd ‘ziek’ thuis zit, 
voor 6.000 euro per maand, is de 
hardwerkende Vlaming door haar 
gepluimd. Wat een grove schande!”
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Bart De Wever 
gedoogt opnieuw 
massabetoging 

tijdens coronacrisis   
Na de door De Wever de facto 
toegestane Black Lives Matter- of 
BLM-betoging aan Het Steen, was 
het nu de beurt aan een vijfhon-
derdtal anti-Israëlische en “Allahoe 
akbar” scanderende pro-Palestijnse 
betogers op onze Groenplaats om 
massaal de geldende coronamaatre-
gelen met de voeten te treden en sa-
men te scholen. Beide massamani-
festaties werden dus gedoogd door 
dit stadsbestuur op een moment 
dat de horeca permanent gesloten 
was en er voor elke burger en Ant-
werpenaar strikte coronamaatrege-
len golden.

Dit stadsbestuur hanteert dus twee 
maten en twee gewichten, een deg-

outante dubbele moraal, inzake de 
handhaving van de coronamaatre-
gelen. Bij monde van fractieleider 
Sam van Rooy bevroeg Vlaams 
Belang Antwerpen De Wever over 
deze onrechtvaardige inconsequen-
tie. Uit het antwoord van De Wever 
konden we echter alleen maar aflei-
den dat de Antwerpse burgemeester 
hier geen graten in ziet. Hardwer-
kende mensen van de horeca en de 
gewone Antwerpenaren worden 
gretig gecontroleerd en beboet, ter-
wijl de racistische en cultuurmarxi-
stische BLM-activisten en de als 
‘pro-Palestina’ vermomde islamiti-
sche antisemieten door dit stadsbe-
stuur met fluwelen handschoentjes 
worden aangepakt!

Nieuw boek: ‘Omvolking’
Dubbelinterview met de auteurs: Renaud Camus en Filip Dewinter

De omvolking maakt van Ant-
werpen een andere stad: 40% 
van de Antwerpenaren is nu 
van niet-Europese afkomst!

In de loop van het najaar verschijnt 
het nieuwe boek ‘Omvolking’. 
De Fransman Renaud Camus en 
Antwerpenaar Filip Dewinter zijn 

de auteurs. Antwerpen is een stad 
waar via de massa-immigratie het 
omvolkingsfenomeen zich volop 
manifesteert. Reden genoeg dus 
voor een dubbelinterview.

Meneer Camus, omvolking, 
wat is dat precies?

Renaud Camus: Omvolking is een 
feit, een fenomeen, een omstandig-

heid, en geen complottheorie of 
analyse. De omvolking is niet veel 
meer dan een vaststelling, zoiets als 
de Grote Oorlog of de Grote De-
pressie. In feite betekent omvolking 
de vervanging van een volk en zijn 
cultuur en manier van leven door 
een ander of meerdere volkeren en 
culturen. De massa-immigratie en 

de demografische evolutie zorgt 
voor een etnische en culturele tran-
sitie. De multiculturalisten noemen 
het verbloemend ‘superdiversiteit’ 
of ‘internationalisering’.

Wat is het resultaat van om-
volking?

Renaud Camus: In de praktijk 
komt het neer op een milde vorm 

van genocide zonder bloedvergie-
ten, geruisloos gespreid over tien-
tallen jaren… Het resultaat is na-
tuurlijk wel hetzelfde. Het ene volk 
sterft uit en wordt vervangen en 
moet plaatsmaken voor een andere 
groep of gemeenschap die uiteraard 
zijn tradities, manier van leven, 
godsdienst en cultuur meebrengt. 

De bestaande dominante autoch-
tone cultuur wordt ingeruild voor 
een andere vreemde – soms zelfs 
vijandige – cultuur en beschaving. 

Meneer Dewinter, hoe ma-
nifesteert omvolking zich in 
een stad als Antwerpen?

Filip Dewinter: In Antwerpen vol-
trekt de omvolking zich in record-
tempo. 59,7% van de Antwerpse 
bevolking heeft ondertussen een 
migratieachtergrond, Antwerpen 
telt 82.401 inwoners van Marok-
kaanse afkomst, 39,6% van de 
Antwerpenaren is momenteel van 
niet-Europese afkomst. 

Op 1 januari 2021 telde Antwerpen 
529.417 inwoners. 114.733 daar-
van zijn vreemdelingen (50.990 
niet-Europese vreemdelingen en 
63.742 Europese vreemdelingen), 
414.684 zijn ‘Belgen’. Uit recente 
cijfers die werden verspreid door 
NPdata.be van socioloog Jan Her-
togen blijkt echter dat in totaal 
315.860 van de 529.417 inwoners 
van Antwerpen een immigratie-
achtergrond hebben, wat betekent 
dat zijzelf of hun (groot)ouders in 
het buitenland werden geboren. 
200.925 van hen verworven in de 
loop der jaren de Belgische natio-
naliteit. In totaal hebben 209.310 
inwoners een niet-Europese immi-
gratieachtergrond (39,6% van de 
Antwerpenaren); 106.549 inwo-
ners van Antwerpen hebben een 

Europese immigratie-achtergrond 
(20%). Van de 209.310 inwoners in 
Antwerpen met een niet-Europese 
achtergrond verworven in de loop 
der jaren 158.320 personen de Bel-
gische nationaliteit. 50.990 van hen 
beschikken enkel over een buiten-
landse, niet-Europese nationaliteit. 

De Marokkaanse bevolkings-
groep is de meest zichtbare. 
Wat is hun aandeel in de om-
volking?

Filip Dewinter: De grootste groep 
zowel wat betreft de categorie 
‘vreemdeling’ als wat betreft de 
categorie ‘Belgwording via ver-
werving nationaliteit’ als wat de 
categorie ‘migratieachtergrond’ 
betreft, zijn de Marokkaanse Ant-
werpenaren. De Marokkaanse 
vreemdelingen en de Marokkaanse 
Belgen vormen samen 15,6% van 
de Antwerpse bevolking. De groep 
Antwerpenaren met een Marok-
kaanse immigratieachtergrond telt 
82.401 personen (15,6% van de 
Antwerpse bevolking). Maar liefst 
26% van alle personen met een im-
migratieachtergrond in Antwerpen 
is van Marokkaanse origine. 11.778 
van hen zijn vreemdelingen en be-
schikken enkel over de Marokkaan-
se nationaliteit. 70.623 Antwerpse 
Marokkanen beschikken over de 
dubbele nationaliteit, namelijk de 
Belgische en de Marokkaanse. 

Ook de vluchtelingenproble-
matiek speelt een grote rol?

Filip Dewinter: Opmerkelijk is dat 
Antwerpen 7.813 inwoners van Af-
ghaanse afkomst telt. 3.249 Afgha-
nen verworven de voorbije jaren 
de Belgische nationaliteit terwijl 
er in Antwerpen bijkomend 4.564 
Afghaanse vreemdelingen verblij-
ven. Dit betekent dat 1,45% van 
de Antwerpenaren van Afghaanse 
afkomst is. Antwerpen telt ten ge-
volge van de vluchtelingenstromen 
van de voorbije jaren 5.008 inwo-
ners van Syrische afkomst (3.401 
vreemdelingen en 1.607 Syrische 
Belgen) en 5.071 personen van Ira-
kese afkomst (2.771 vreemdelingen 
en 2.300 Irakese Belgen).

Op nauwelijks één eeuw tijd 
is Antwerpen van bevolking 
veranderd?

Filip Dewinter: Dat klopt! Terwijl 
in 1960 minder dan 7% van de 

Antwerpse bevolking een migratie-
achtergrond had, is dat in 2021 ge-
evolueerd tot 59,7%, waarvan het 
overgrote deel een niet-Europese 
achtergrond heeft (39,6%). In de 
wetenschap dat in 2020 49,4% van 
de moeders van pasgeborenen in 
Antwerpen een niet-Europese na-
tionaliteit had, is de rekening snel 
gemaakt. Over maximum 20 jaar 
zal Antwerpen een meerderheid 
van inwoners van niet-Europese af-
komst hebben, waarvan het meren-
deel moslim zal zijn. De omvolking 
voltrekt zich dus in snel tempo. De 
soepele Belgische nationaliteitswet-
geving is een soort ‘Snel-Belg-fa-
briekje’ geworden. Vreemdelingen 
verdwijnen uit de statistieken en 
worden officieel Belg (al dan niet 
met een dubbele nationaliteit), 
maar zorgen uiteraard voor de 
verdere multiculturalisering en is-
lamisering van Antwerpen. Samen 
met de etnische transitie vindt ook 
een cultuuromslag plaats, met alle 
gevolgen van dien. De autochtone 
Vlamingen en hun cultuur en ma-
nier van leven dreigen op termijn in 
Antwerpen een minderheid te wor-
den, rijp voor het reservaat…

Diversiteit en multicultuur 
worden altijd verkocht als 
iets positief. Is dat wel zo?  

Renaud Camus: De omvolking 
wordt verkocht als een verrijking 
een meerwaarde. (Super)diversiteit 
is een na te streven doel geworden. 
De multicultuur is de norm en het 
(valse) antiracisme het middel om 
die multiculturele superdiversiteit 
te bereiken. De multicultuur is een 
naïeve religie geworden, een politiek 
correcte ideologie waaraan niet ge-
twijfeld mag worden. De autochto-
ne bevolking is altijd het slachtoffer 
van de omvolking. De oorspronke-
lijke bevolking wordt geminoriseerd 
en verdrongen en wordt op termijn 
van enkele decennia een minder-
heid in eigen land. Uiteraard gaat 
de omvolking altijd gepaard met het 
verlies van de eigen cultuur en de 
volkse identiteit. De bevolkingsruil 
leidt altijd tot een beschavingsruil. 
Kortom, datgene wat je ziet gebeu-
ren in zowat alle grote steden van 
West-, Noord- en Zuid-Europa.

Het boek “Omvolking - De Grote 
Vervanging” zal verschijnen per 1  
december en is nu reeds te bestellen via 
info@vlaamsbelangantwerpen.be. 
Kostprijs € 15,00.
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Vlaams Belang wil sluiting  
fundamentalistische moskeeën   

Antwerpen telt momenteel niet 
minder dan 68 (gekende) mos-
keeën. Het illustreert de islami-
sering van onze stad. Zolang alle 
andere partijen het nodig blijven 
vinden om de islam te faciliteren 
en zelfs te subsidiëren, en weige-
ren om de islamiseringstrend in 
te zien, zal dit aantal de komen-
de jaren alleen maar stijgen.

Noor-Ul-Haram en De Koepel

Twee moskeeën die zich op Ant-
werps grondgebied bevinden, ver-
loren recent echter hun erkenning 
of zullen die allicht verliezen. Deze 
moskeeën, de Pakistaanse Noor-Ul-
-Haram moskee in de Van Kerck-
hovenstraat en moskee De Koepel 
aan de Stenebrug in Borgerhout, 
lapten reeds jaren de lakse regel-
geving aan hun islamitische laars, 
maar het is pas nu dat zij hun er-
kenning en dus hun subsidies ver-
liezen. Men kan deze moskeeën het 
best omschrijven als haatpaleizen 
tegenover onze westerse manier 
van leven: predikers, waaronder 
jihad-verheerlijkers vanuit het bui-
tenland, konden er terecht om hun 
afkeer ten opzichte van onze manier 
van leven uit te drukken en om op 
te roepen de fundamentalistische 
islamitische leerstellingen te allen 
tijde in de praktijk te brengen. 

Verder organiseren beide moskee-
en het hele jaar door Koranles-
sen voor kinderen vanaf vier jaar. 
Wanneer onze jeugd aan het spor-
ten of ravotten is, worden deze 
kinderen dus geïndoctrineerd met 
minachting en haat tegenover 
onze vrije, democratische samen-
leving. Hoe kan men dan ver-
wachten dat zij ooit geïntegreerd 
zullen raken? In zulke Koranscho-
len worden de moslimfundamen-
talisten van morgen gekweekt.

Sluit deze haatmoskeeën!

De erkenning intrekken is dus 
één zaak, maar een onmiddellij-

ke sluiting zou de logische en au-
tomatische volgende stap moe-
ten zijn. Fractieleider Sam van 
Rooy drong er bij burgemeester 
De Wever dan ook op aan om 
deze moskeeën te laten sluiten en 
daarover in overleg te gaan met 
de bevoegde instanties: “Als u 
het niet doet op basis van de ji-
had-verheerlijkende predikers 
die daar kind aan huis zijn, 
doe het dan alstublieft voor de 
toekomst van Antwerpen wat 
betreft die jonge kinderen die 
er worden geïndoctrineerd!” 
Helaas kwam er geen reactie van 
de burgemeester op de oproep 
van onze fractieleider.

Crimigratie in Antwerpen neemt toe    
Ondanks de lockdown en andere 
coronamaatregelen bleef het aantal 
geregistreerde slachtoffers van cri-
minaliteit in Antwerpen erg hoog: 
maar liefst 31.370 slachtoffers in 
2020. Dat één op de tien van de 
slachtoffers minderjarigen zijn, 
baart ons zorgen. Vooral het feit 
dat bijna 40% van alle slachtoffers 
het slachtoffer is van lichamelijk ge-
weld, wijst op meer agressie in een 
verruwende samenleving.

In totaal werden er in 2020 in Ant-
werpen 14.013 gevatte daders van 
criminaliteit geregistreerd. Niet 
minder dan 40% van deze gevat-
te daders is vreemdeling. In totaal 
zorgden 5.589 criminele vreemde-
lingen voor meer dan 15 criminele 
feiten per dag. De meerderheid of 
64% betrof niet-EU-vreemdelin-
gen (3.550 daders) en 36% betrof 
EU-vreemdelingen (2.039 daders). 
Bij burgers met Belgische natio-
naliteit was er 1 gevatte crimineel 
per 51 inwoners, bij EU-vreemde-

lingen was dit 1 gevatte crimineel 
per 36 inwoners en bij niet-EU-
-vreemdelingen maar liefst 1 op de 
16. De criminaliteitsratio bij niet-
-EU-vreemdelingen ligt dus meer 
dan 3 maal zo hoog als bij Belgen. 
Opvallend en verontrustend in de 
huidige internationale situatie is 
dat Afghanen in de top 10 van op-
gepakte daders zitten (plek 7).

Antwerps boegbeeld Filip Dewin-
ter reageert: “De uit de pan swin-
gende vreemdelingencriminaliteit 
blijft in Antwerpen een taboeon-
derwerp. Vlaams Belang Antwer-
pen wil een afkomstregistratie van 
de gevatte daders van criminaliteit. 

Dit betekent dat bij gevatte daders 
van criminaliteit telkens ook geno-
teerd wordt of er sprake is van een 
dubbele nationaliteit. Nu worden 
immers alle gevatte daders met 
dubbele nationaliteit als ‘Belg’ gere-
gistreerd. De cijfers inzake vreem-
delingencriminaliteit scheppen 
daarom een onvolledig, misleidend 
beeld. Bovendien mogen we niet 
vergeten dat jaarlijks tienduizenden 
(ca. 30.000 per jaar) vreemdelingen 
de Belgische nationaliteit verwer-
ven. Verder is bijna één op de tien 
van de gevatte daders van criminele 
feiten in 2020 in Antwerpen jonger 
dan 18 jaar. Meer nog: de helft van 
de daders van criminele feiten is 
jonger dan 30 jaar. Een gevaarlijke 
evolutie! Deze jonge boefjes dreigen 
op te groeien tot ervaren crimine-
len: zij zullen de criminaliteit van 
de toekomst gestalte geven. Stren-
gere straffen en een ontradingsbe-
leid bij jongeren in het onderwijs 
zijn noodzakelijk om jongeren weg 
te houden van de criminaliteit.”

Burgemeester 
De Wever 

bezoekt Turkse 
Erdogan-moskee  
Dat een strenge aanpak van radica-
le moskeeën door dit stadsbestuur 
niet aan de orde is, bleek overdui-
delijk uit foto’s van het bezoek van 
N-VA-burgemeester De Wever en 
zijn socialistische schepenen Jinnih 
Beels en Tom Meeuws, aan Diya-
net-moskee ‘Mehmet Akif ’, een 
van de Turkse moskeeën van de 
autoritaire president Erdogan. En-
kele jaren geleden wilde toenmalig 
N-VA-minister Liesbeth Homans 
de erkenning van deze moskee in-
trekken na waarschuwingen van 
de Staatsveiligheid. Dat Bart De 
Wever dan precies in die moskee 
zoete broodjes gaat bakken met de 
imam, is voor het Vlaams Belang 
dan ook compleet onbegrijpelijk.

Fractieleider Sam van Rooy legde 
burgemeester De Wever dan ook 
op de rooster, door hem te bevra-
gen over de reden van zijn bezoek 
en de houding van het stadsbestuur 
tegenover zulke anti-Europese 
Diyanet-moskeeën. De Wever ant-
woordde dat hij het zijn taak vond 
om in te gaan op de uitnodiging 
van de moskeeorganisatie en daag-
de op duidelijk gepikeerde wijze 

Van Rooy uit een wetsvoorstel in te 
dienen om de islam buiten de wet 
stellen. “Doet u dat niet, dan bent 
u laf ”, zo sneerde De Wever naar 
Van Rooy. De Wever had dus dui-
delijk geen antwoord op de kritiek 
en probeerde de discussie dan maar 
te verleggen naar een algemeen ver-
bod op de islam.

Het Antwerps stadsbestuur, met 
een burgemeester die zich Vlaams-
-nationalist noemt, kreeg dus geen 
greintje kritiek over zijn lippen op 
de staatsondermijnende Diyanet-
-moskee in onze stad. De visie van 
het Vlaams Belang ten aanzien van 
de islam in het algemeen en mos-
keeën in het bijzonder is echter 
glashelder: stop met het faciliteren 
en subsidiëren van de islam; voer 
een onmiddellijke bouwstop voor 
moskeeën in; plaats de bestaan-
de moskeeën onder permanent 
toezicht van veiligheidsdiensten 
en sluit elke moskee waar de ver-
werpelijke islamitische visie op 
mannen en vrouwen, op demo-
cratie, op vrije meningsuiting, op 
niet-moslims en/of op afvalligheid 
heerst.



Sociale huurfraude alsmaar groter probleem: bezit van on-
roerend goed in Turkije, Marokko, Tunesië, Italië en Polen 

Het is ronduit schandalig dat steeds 
meer van onze eigen mensen die het 
financieel moeilijk hebben jarenlang 
op een wachtlijst staan voor een so-
ciale huurwoning. Deze wachtlijsten 
staan wel vol met vreemdelingen en 
allochtonen. Wanneer dan nog blijkt 
dat velen hiervan buitenlands onroe-
rend goed bezitten, een woning of 
appartement, is dit een opgestoken 
vinger naar de Vlaamse Antwerpe-
naren die het echt nodig hebben. De 
regels omtrent sociale huisvesting in 
Vlaanderen bepalen dat wie een soci-
ale woning mag huren, geen vastgoed 
mag bezitten. Ook niet in het buiten-
land, ook niet in mede-eigendom.

Uit een schriftelijke vraag van senator 
en gemeenteraadslid Anke Van der-
meersch aan de Antwerpse schepen 
van Wonen Fons Duchateau, bleek 
dat tijdens het proefproject van sociale 
huisvestingmaatschappij Woonhaven 
er in maar liefst 45 dossiers (41 proe-
cent!) sprake was van huurfraude door 
de sociale huurder. Daarbovenop zijn 
er nog 29 dossiers in onderzoek om-

wille van een vermoeden van het bezit 
van eigendom in het buitenland.

Anke Van dermeersch reageerde: 
“Gelet op het ontoereikende aanbod 
van sociale woningen en de ellenlan-
ge wachtlijsten – in Antwerpen staan 
er maar liefst 54.400 mensen op een 
wachtlijst voor een sociale woning – 
is het belangrijk dat elke vorm van 
sociale huurfraude wordt aangepakt. 
Een sociale huurwoning moet toeko-
men aan wie er echt nood aan heeft 
en niet aan vreemdelingen en alloch-
tonen die nog een eigendom in het 
buitenland bezitten. Daar moet ook 
in onze stad uitermate streng op wor-
den toegezien.”

Bij Woonhaven Antwerpen zijn er 
10.670 hoofdhuurders met de Bel-
gische nationaliteit, 956 EU-burgers 
en 3.446 niet EU-burgers. Bij soci-
ale huisvestingmaatschappij De Ide-
ale Woning is 85% van de huurders 
Belg, 5% EU-burger en 10% niet-
-EU-burger. Door Woonhaven werd 
onderzoek gedaan in 15 herkomst-

landen. Tot nu zijn er al 140 dossiers 
opgestart, waarvan er momenteel 
nog 29 lopende zijn. Van de 111 
afgesloten dossiers tijdens het proef-
project van Woonhaven, waren er 45 
frauduleuze dossiers (41%) met een 
eigendom in het buitenland. Woon-
haven heeft recent terecht beslist 
het aantal dossiers stelselmatig op 
te drijven, maar De Ideale woning 
en sociale huisvestingmaatschappij 
ABC zijn nog niet begonnen aan 
de nodige controle op huurfraude. 
ABC houdt zelfs niet eens de cor-
recte gegevens bij over haar huur-
ders en hun nationaliteit. Nochtans 
ondersteunt de Vlaamse regering 
onderzoek naar sociale huurfraude. 
Stads- en gemeentebesturen mogen 
daarvoor gespecialiseerde onder-
zoeksbureaus inschakelen, waarvoor 
de Vlaamse regering ook financiële 
ondersteuning biedt.
 
De conclusie van Anke Van dermeer-
sch is niet mals: “Het is ronduit een 
schande dat ABC niet eens kan mee-
delen welke nationaliteit haar sociale 
huurders hebben. Hier moet drin-
gend daadkrachtiger bestuurd wor-
den! De fraude op de sociale woning-
markt is duidelijk groter dan eerst 
gedacht, zo blijkt uit het proefproject 
van Woonhaven. Om elke vorm van 
huurfraude uit te sluiten, moet meer 
en systematisch onderzoek worden 
gedaan naar eigendommen in het 
buitenland van sociale huurders met 
een buitenlandse nationaliteit en/of 
meerdere nationaliteiten.”

De Lijn moet 
chauffeurs toelaten een 
dashcam te gebruiken! 

Dat De Lijn er soms rare idee-
en op nahoudt, is niet nieuw. 
Dat dit zelfs ten koste gaat van 
de veiligheid van de chauffeurs 
en het personeel, is frappant 
en zorgwekkend. De Lijn kan 
simpelweg de veiligheid van 
haar chauffeurs en personeel 
onvoldoende garanderen. Veel 
camera’s van De Lijn werken 
niet, en als ze al werken is er 
vaak heisa over de opgenomen 
beelden. Veel chauffeurs van 
De Lijn installeren daarom 
zelf een camera om de ingang 
van de bus of tram te filmen, 
met als doel zich te bescher-
men tegen agressie en verbaal 
en fysiek geweld. Bestuurders 
van De Lijn moeten immers 
te allen tijde zeker kunnen 
zijn van hun veiligheid. Het 
gebruik van een dashcam is 

hierbij een belangrijk wapen 
tegen de toenemende agressie 
op het openbaar vervoer. Het 
is dan ook onaanvaardbaar dat 
De Lijn zich verzet tegen ge-
bruik van privé dashcams door 
chauffeurs en personeel onder 
het mom van “te veel afleiding 
voor de chauffeurs”.

Gemeenteraadslid Filip De-
winter reageerde: “Blijkbaar 
heeft De Lijn liever een doofpo-
toperatie over het toenemend 
aantal gevallen van agressie, 
dan veilig openbaar vervoer? 
Het gebruik van dashcams 
door chauffeurs zou moeten 
kunnen en is zelfs broodnodig. 
Het kan toch niet zo zijn dat 
chauffeurs de dupe zijn en elke 
dag met knikkende knieën aan 
hun ritten beginnen?”

Geen Talibantwerpen!
Naar aanleiding van de volledige 
machtsovername door de taliban in 
Afghanistan, wil het Vlaams Belang 
dat Afghaanse en Pakistaanse mos-
keeën worden gescreend op taliban-
invloeden en ook onder streng toe-
zicht worden geplaatst. 

Gemeenteraadslid Filip Dewinter 
waarschuwt: “Daarnaast moeten, 
met het oog op de intrekking van 
hun eventuele Belgische nationa-
liteit en de uitzetting uit dit land, 
talibanaanhangers actief worden op-
gespoord, want de machtsovername 
van de taliban in Afghanistan kan 
een weerslag hebben op onze vei-
ligheid.” Meer dan ooit is absolute 
waakzaamheid over de import van 
het talibanconflict aan de orde. Filip 
Dewinter: “In onze stad leven 8.000 
Afghanen en kunnen figuren als Ab-
dul Hameed en Mohammad Khalil, 
die deel uitmaken van de Pakistaanse 
jihadbeweging Khatme Nubuwwat, 

rustig en ongestoord aanhangers 
voor de taliban en voor moslimter-
roristen in Kashmir ronselen. Vanuit 
de jihadmoskee Khatim-Ul-Anbia 
in de Biekorfstraat vertrekken ieder 
jaar jongeren naar Madrassa Darul 
Uloom Haqqania, een trainings-
kamp voor taliban-terroristen in Pa-
kistan.” 

Het Vlaams Belang eist dat de Pakis-
taanse jihadbeweging Khatme Nu-
buwwat wordt verboden. “Die bewe-
ging organiseert in ons land jaarlijks 
een conferentie. En ze hebben in 
Antwerpen een afdeling waartoe de 

jihadmoskee Khatim-Ul-Anbia be-
hoort”, aldus Dewinter.

Ook onze Antwerpse fractieleider 
Sam van Rooy deed als Vlaams Par-
lementslid in de commissie een op-
roep aan minister van Inburgering 
Bart Somers: “Voor Afghanen moet 
een apart inburgeringstraject in het 
leven worden geroepen dat expliciet 
inspeelt op mogelijke sharia- en tali-
ban-verheerlijking. Taliban-aanhan-
gers en andere moslimfundamenta-
listen moeten eruit worden gehaald, 
óók bij de duizenden in Vlaanderen 
reeds aanwezige Afghanen.”
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Protest Vlaams Belang  
Antwerpen tegen  

megamoskee loont!    
Onze betoging tegen de komst 
van een gloednieuwe megamos-
kee in Berendrecht vorig jaar heeft 
vruchten afgeworpen. Hoewel de 
berichtgeving vanuit het stadsbe-
stuur verontrustend was, zal het 
islamitische project er uiteinde-
lijk toch niet komen. Socialistisch 
schepen Tom Meeuws liet bij 
aanvang van de bouwwerken nog 
weten dat “er geen reden tot sta-
king van de werkzaamheden was” 

en dat het om “pure instandhou-
dingswerken” gaat.  

Gelukkig hebben zowel poli-
tiediensten als de instanties van 
ruimtelijke ordening door onze 
politieke druk grove overtredin-
gen kunnen vaststellen, waardoor 
het moskeeproject niet doorgaat. 
Een overwinning van het Vlaams 
Belang op de islamisering van 
Antwerpen!



Sluikstorters 
moeten veel 
harder worden 
aangepakt!     
In de Zeelandstraat in Hobo-
ken klaagden de buurtbewo-
ners al vergeefs geruime tijd 
bij het districts- en het stads-
bestuur over een aanhoudend 
sluikstortprobleem aan de 
glasbollen. Sensibiliseringsac-
ties en zelfs dagelijkse contro-
les van buurtregisseurs en van 
de sluikstortcel brachten geen 
soelaas. Gemeenteraadslid 
Peggy Pooters verzocht dan 
ook dringend om camerabe-
waking om zo de sluikstorters 
op heterdaad te kunnen be-
trappen. Aanvankelijk werd 
door de toenmalige bevoegde 
schepen Duchateau gesteld 
dat er op die plek onmogelijk 
camera’s opgehangen konden 
worden, omdat de verlich-
tingspalen op het openbaar 
domein te laag waren en men 
vreesde dat de camera’s gevan-
daliseerd zouden worden…. 
Op verder aandringen werden 
echter gesprekken met Lidl 
aangevat waarna er in mei 
toch een voorlopige camera 
geïnstalleerd kon worden op 
de parking van dat privéter-
rein. Tijdens de maand mei 
alleen al werden hierdoor 
minstens 52 vaststellingen 
gedaan en 16 proces-verbalen 
opgesteld. Huidige bevoegde 
schepen van Doesburg gaf 
dan ook toe dat uit deze actie 
duidelijk gebleken is dat een 
vaste camera hier absoluut no-
dig is. Het Vlaams Belang laat 
dit dossier niet rusten en zal 
blijven ijveren om 
hardleerse sluik-
storters hard 
aan te pakken 
en zwaar te 
beboeten!
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Hoboken: Sluikstortpro-
blematiek eindelijk aange-
pakt

Zowel de Lemmerz-site aan 
de Lage Weg, de Zeelandstraat 
als de oude Cockerill-site wer-
den de afgelopen tijd alsmaar 
meer dé trekpleister bij uitstek 
voor sluikstorters. Hoewel de 
hoeveelheid afval niet meer te 
overzien is, bleef het Hobokens 
districtsbestuur blind voor deze 
problematiek. Ons Hoboken, 
dat in se het meest groene dis-
trict van Antwerpen is, is aan 
het verworden tot het vuilste 
district. Deze trieste realiteit is 
gelukkig zonder de oppositie-
rol van het Vlaams Belang ge-
rekend! Raadslid Emile-Pierre 
Smets is in verschillende inter-
pellaties blijven hameren op het 
feit dat er paal en perk dient te 
worden gesteld aan het einde-
loze sluikstorten! Ondertussen 
is het district overgegaan tot 
een aanpak: hekwerken werden 
geplaatst, cameratoezicht werd 
geactiveerd, overtreders geverba-
liseerd en eigenaars aangemaand 
tot opruiming. Dankzij de actie-

ve oppositie-
rol van het 

V l a a m s 
B e l a n g 
kan Ho-
b o k e n 

s t i l a a n 
weer zijn 

blazoen op-
poetsen en werkelijk zeggen dat 
dit het meest groene district van 
Antwerpen is. Een pluim die 
raadslid Smets op zijn hoed mag 
steken!

Wilrijk: Petitie stelt einde 
aan mislukt proefproject 
Heldenplein

Nadat buurtbewoners hun on-
genoegen hadden geuit over 
een mogelijke heraanleg van 
het Heldenplein, trokken dis-
trictsraadslid Werner De Gres 
en gemeenteraadslid Anke Van 
dermeersch op buurtonder-
zoek. Het proefproject dat het 
districts bestuur had ontwor-

pen bleek een 
i m m e n s e 

blunder: 
b e w o -
ners die 
zich niet 
m e e r 

k u n n e n 

identificeren met hun buurt, 
drukte in de plaats van rust, min-
der parkeergelegenheid, onveili-
ge verkeerssituaties en balspelen 
die leiden tot beschadigingen 
van materialen en eigendommen 
van bewoners. Onze raadsleden 
vatten de koe bij de hoorns en 
startten een petitie om defini-
tief een einde te stellen aan het 
proefproject. Het initiatief kon 
op veel respons rekenen en wierp 
de nodige vruchten af: district 
Wilrijk heeft de plannen terug-
geschroefd en het Heldenplein 
wordt in ere hersteld!

Deurne: Districtsbestuur 
toont (alweer) geen res-
pect voor Vlaamse vlag

Een Koninklijk Besluit (KB) en 
een Vlaamse richtlijn regelen de 
bevlagging van openbare gebou-
wen. Op 11 juli moet de Vlaam-
se Leeuwenvlag uitgehangen 
worden op alle openbare gebou-
wen in Vlaanderen. In Deurne 
stelt fractieleider Jan Van We-
sembeeck echter al jaren vast dat 
er geen Vlaamse Leeuwenvlag 
hangt aan de brandweerkazer-
ne van de Water-
baan. Dit jaar 
was het nog 
erger: er 
hing geen 
V l a a m s e 
Leeuw aan 
het vredege-
recht, noch aan 
gebouwen van de dienst 
Patrimoniumonderhoud in de 
Berlaimontstraat 39. Daarom 
heeft Van Wesembeeck een 
klacht ingediend bij de gouver-
neur om het stadsbestuur er toe 
aan te zetten om volgend jaar, 
in 2022, wel een Vlaamse Leeu-
wenvlag te hangen overal waar 
dit wettelijk verplicht is. Op 20 
juli dienden de vlaggen aan de 
openbare gebouwen halfstok te 
hangen als teken van rouw voor 
de slachtoffers van de overstro-
mingen in Wallonië. Aan het 
districtshuis van Deurne hing 
echter enkel de Belgische vlag 
halfstok. De Vlaamse Leeuwen-
vlag, de Deurnese en de EU-vlag 
hingen normaal. Districtsraads-
lid Guy Dirckx vroeg aan het 
districtscollege waarom dit zo 
was. Mochten Deurne, Vlaan-
deren en Europa dan niet rou-
wen om de slachtoffers? De dis-
trictsburgemeester antwoordde 
dat er verzocht werd (ook aan 

het districtscollege) om zoveel 
mogelijk thuis te werken. De 
districtsburgemeester was dus 
onwetend van dit feit. Tja…   

De Polder: Geen recycla-
gepark meer voor Polder-
bewoners 

Eind september 2021 sloot het 
containerpark te Zandvliet de-
finitief de deuren. Inwoners 
van Berendrecht-Zandvliet-Lil-
lo moeten sindsdien uitwijken 
naar andere districten in Ant-
werpen of naar het container-
park in Hoevenen (Stabroek). 
Reeds in 2013 kaartte ons 
toenmalige raadslid 
Angie Bosmans 
dit probleem 
aan op de 
d i s t r i c t s -
raad. De 
b e v o e g d e 
schepen van 
Team 2040 (so-
cialisten) liet toen 
weten dat er aan een oplossing 
werd gewerkt. Niet dus! Er werd 
wel wat beloofd, maar zo goed 
als niets gedaan. Inwoners van 

Berendrecht, Zandvliet of 
Lillo betalen even veel ge-
meentebelasting als inwo-
ners van Antwerpen, dus 
hebben ook zij recht op 

een eigen containerpark. 
Naast de sluiting van ons 

politiekantoor en de minimale 
dienstverlening in ons districts-
huis verliezen we ook nog eens 
ons containerpark. Wat zal het 
volgende zijn?

Ekeren: Stop verkaveling 
Hoek akker 

Het Ekerse Vlaams Belang heeft 
aan Vlaams minister van Omge-
ving, Zuhal Demir, gevraagd om 
zo snel mogelijk het Antwerpse 
stadsbestuur te contacteren om 
ervoor te zorgen dat men – in 
lijn met het nieuwe Vlaamse be-
leid inzake bebouwing in over-
stromingsgebieden 
– de verkave-
lingsaanvraag 
voor de 
Hoekakker 
negatief be-
slist. Afde-
lingsvoorzitter 
en fractieleider 
Kurt Van Noten gaf 
mee dat deze aanpak de enige 

juiste is en dat er op die manier 
nutteloze beroepsprocedures 
worden vermeden. Bovendien 
wijst Van Noten erop dat de wijk 
Ekeren Donk in de onmiddellij-
ke omgeving van de Hoekakker 
de voorbije decennia al meer-
maals te kampen heeft gehad 
met wateroverlast en dat er ook 
na de recente onweders opnieuw 
meerdere straten blank stonden. 
“Nu zouden er in dezelfde om-
geving niet alleen 360 nieuwe 
woningen worden gebouwd, 
maar dus ook nog eens tal van 
andere grote infrastructuurpro-
jecten die de bebouwde opper-
vlakte en betonnering fors doen 
toenemen. De stad belooft wel 
waterbuffers te voorzien, maar 

het is maar de vraag of dit op 
termijn zal volstaan. Want 

op geen enkele manier 
werden de gecumuleerde 
effecten van al die projec-

ten op de waterhuishou-
ding in rekening gebracht.”

Borgerhout/Antwerpen: 
vzw misbruikt belasting-
geld voor zelfverrijking 

De vzw Welzijnszorg, die in 
1974 ontstaan is als verzor-
ger van de kinderopvang in 
Borgerhout en de vzw CRSO 
(Cultuur, Recreatie, Sport en 
Openluchtleven, eveneens ont-
staan in 1974 als organisator 
van jeugdkampen en (sport)
activiteiten), blijken te zijn ver-
worden tot een soort van belle-
gersclubje voor mandatarissen 
van N-VA, Open vld, Voor-
uit en CD&V. Hoewel beide 
vzw’s, Welzijnszorg en CRSO, 
die ondertussen zijn versmol-
ten tot één vereniging, niet 
actief zijn als organisatie waar-
voor ze in het leven werden ge-
roepen, bestaan ze nog steeds. 
En men kan daardoor teren op 
een kas die voortvloeit uit een 
overschot aan ontvangen sub-
sidies. In 2017 beschikte de 
vzw Welzijnszorg-CRSO over 
683.666,23 euro. Drie jaar la-
ter was dit ‘nog maar’ 600.000 

euro. Zowat alles doet ver-
moeden dat deze club, die 
teert op subsidies van 
vele jaren, belastinggeld 
misbruikt ten behoeve 

van de eigen politieke 
achterban en zichzelf. Een 

nieuw geval in Antwerpen 
dus van zelfverrijking via ge-
subsidieerde vzw’s.

Nieuws uit onze districten

Fractieleider Deurne
Jan Van Wesembeeck

Raadslid Wilrijk
Werner De Gres

Fractieleider Ekeren
Kurt Van Noten

Fractieleider De Polder
Steve Van Broeckhoven

Fractieleider Hoboken
Emile-Pierre Smets



Het internet was ooit de vrije haven voor alle meningen. Maar 
vandaag is die haven geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter 
(‘Big Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen de poli-
tiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan geloven. U hebt het vast 
zelf al meegemaakt: Een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profiel – tegenwoordig is het 
schering en inslag. Ook onze partij - het Vlaams Belang - wordt 
opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op sociale media. 
Maar dat is niet naar de zin van iedereen. De systeempartijen 
smeden uit nijd snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om meningsde-
licten voor de gewone rechtbank te krijgen. En ook Big Tech is 
ze liever kwijt dan rijk. Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in 
Amerika verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans oud-
-president voor onbepaalde termijn en nu zijn de Big Tech-vizie-
ren regelrecht op ons gericht.

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN:  
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar een probleem 
is, vinden wij een oplossing. En die oplossing is er! Als eerste 
politieke partij lanceren wij een GSM-applicatie - een antwoord 
op al deze inmenging en censuur. Met de applicatie zal u exclu-
sieve inhoud vinden, maar kan u ook punten scoren om ‘sporen’ 
te verdienen en zelfs direct chatten met de partij. Allemaal vrij 
en ongefilterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te in-
stalleren. Scan de QR-code op deze pagina 
of vind de app in de ‘Play Store’ (Android) 
en in de ‘App Store’ (iPhone).

SCAN MIJ
of ga naar 

www.vlaamsbelang.org/app

TE HOGE ENERGIEFACTUREN? 
REGERINGSPARTIJEN ZULLEN UW ENERGIE-
FACTUUR NÓG MEER DOEN STIJGEN!  

VLAAMS BELANG 
VOORTREKKER INZAKE 
DIERENWELZIJN

Onze energiefacturen blijven maar stijgen. De energieregulator Creg berekende dat een gemiddeld 
gezin nu al meer dan 1.000 euro per jaar voor elektriciteit zal betalen en 1.600 euro voor aardgas, 
een stijging met bijna een kwart in drie maanden tijd. 

Waarom betaalt u zoveel voor 
energie? Omdat de regerin-
gen van de energiefacturen 
verkapte belastingbrieven 
hebben gemaakt. 70% van 
wat u via uw elektriciteitsfac-
tuur betaalt, zijn taksen en be-
lastingen, onder meer om de 
zogenaamde ‘groene stroom’ 
te subsidiëren. Amper 30% 
is wat u voor de energie zelf 
betaalt. Daarnaast is de stij-
ging ook een gevolg van de 
steeds hogere ‘CO2-boe-
te’ die elektriciteits- 
producenten moeten be-
talen om de CO2-uitstoot 
van hun centrales te com-
penseren. “Het zijn dus de 
regeringen zélf die uw ener-
gie duur maken. Het klimaat-
dogmatische geknoei van de 
regeringspartijen maakt ener-
gie onbetaalbaar. Daartegen-
over plaatst het Vlaams Belang 
een realistisch energiebeleid 
dat niet het CO2-uitstootdog-
ma maar de betaalbaarheid 
van uw facturen centraal stelt”, 

stelt Vlaams Parlementslid Sam 
Van Rooy. 

CAPACITEITSTARIEF

Het valt echter te vrezen dat de 
energiefacturen volgend jaar 

voor de meeste gezinnen nóg 
meer zullen stijgen. Dan zal 
in Vlaanderen immers het zo-
genaamde ‘capaciteitstarief’ 
worden ingevoerd waarbij de 

nettarieven niet langer zullen 
berekend worden op basis 
van uw werkelijke verbruik, 
maar wel op basis van wan-
neer u elektriciteit verbruikt. 
Sam Van Rooy verzette zich in 
het Vlaams Parlement al her-
haaldelijk tegen de invoering 
van dit nieuwe tarief, dat hij 
‘het rekeningrijden voor elek-
triciteitsgebruikers’ noemt. 

“Het is pure regelneverij 
waarbij de overheid wil 
bepalen wanneer u elek-
triciteit verbruikt, en wan-
neer niet. Alleenstaan-
den, gezinnen die weinig 
verbruiken, studenten en 

mensen die het financieel 
niet breed hebben, zullen 

hiervan het slachtoffer zijn”. 
Van Rooys oppositiewerk zet-
te de Vlaamse regering er al-
vast toe aan om dan toch te 
onderzoeken wat de impact 
van het capaciteitstarief zal 
zijn op de portemonnee van 
verschillende categorieën van 
verbruikers.

In Vlaanderen en Europa is er gelukkig een bewustzijn gegroeid 
dat dieren levende wezens zijn die fatsoenlijk en met respect 
behandeld moeten worden. In de praktijk is een slechte behan-
deling van dieren echter nog steeds schering en inslag. 

In 2019 startte het Vlaams 
Belang een vruchtbare samen-
werking met de Partij Voor 
De Dieren. Sindsdien heeft 
onze partij in de parlementen 
het voortouw genomen in de 
strijd voor een kordatere aan-
pak van dierenleed. Vlaams 
Belang-specialiste ter zake Els 
Sterckx is inzake Dierenwelzijn 
in het Vlaams Parlement ver-
uit het actiefste parlementslid. 
Ondertussen heeft ze al bijna 
200 voorstellen en initiatieven 
op haar naam staan. Zo deed 
ze voorstellen om de straffen 
voor dierenmishandeling fors 
op te trekken, de broodfok aan 
te pakken, de politie beter op 
te leiden inzake de dierenwel-
zijnswetgeving en preventieve 
maatregelen te nemen tegen de 
vreselijke stalbranden waarbij 
jaarlijks tienduizenden boerde-
rijdieren omkomen. 

STUDIEDAG DIERENWELZIJN

Om onze initiatieven in de par-
lementen toe te lichten en te 
bestuderen hoe de strijd tegen 

dierenmishandeling en -ver-
waarlozing beter kan, organi-
seerde het Vlaams Belang op 
zondag 3 oktober met enkele 
honderden geïnteresseerde 
dierenliefhebbers een studie-
dag over Dierenwelzijn. Het 
Vlaams Belang stelde ook een 
uitgebreide brochure op waar-
in alle voorstellen inzake Die-
renwelzijn worden opgelijst. 

via
vlaamsbelangwinkel.org

BESTEL GRATIS 
ONZE BROCHURE 

Partijvoorzitter Vlaams Belang


