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Vlaams Belang Antwerpen or-
ganiseerde een persconferentie 
om een Antwerpse stand van 
zaken te geven op demogra-
fisch, sociaal, etnisch-cultureel 
en economisch vlak, en dit van 
de voorbije decennia. Met een 
lijvig document vol met cij-
fers en grafieken, schetste het 
Vlaams Belang het proces van 
omvolking en islamisering in 
Antwerpen over een termijn 

van 10 en 20 jaar.
 
Er werd daarmee een antwoord 
gegeven op vragen zoals “Is de 
blanke stadsvlucht gestopt?”; 
“Hoe jong of oud is de Ant-
werpse bevolking?”; “Hoe groot 
is de islamitische bevolking?”; 
“Klopt het dat allochtonen va-
ker werkloos zijn dan Vlamin-
gen?”; “Stijgt de armoede?”, 
enzovoort. De antwoorden op 

deze vragen zijn niet politiek 
correct. Veel van dit soort cij-
fers zijn taboe en daarom des 
te interessanter. De conclusie 
is echter hallucinant, name-
lijk: Antwerpen wordt steeds 
voller, armer en islamitischer. 
Naar aanleiding van de publi-
catie van dit rapport lanceerde 
Vlaams Belang Antwerpen de 
campagne: ‘Vlaamse Antwer-
penaar: trots op!’

Op de bres voor 
‘Moeders voor 
Moeders’

p. 3

Vlaamse Antwerpenaar: 
trots op!

Koop bij ons uw gadgets:

Laat u zien als trotse Antwerpenaar! Grote vlag: €15, Autovlag: 
€5, Kledingpin: €1, Sticker: €1, Mohammed-sticker: €1

Promotie: het volledige pakket (grote vlag, auto-
vlag, kledingpin en sticker): €20. Te bestellen via 

info@vlaamsbelangantwerpen.org. 

KOOP LOKAAL,
KOOP ANTWERPS!

Antwerpen wordt 
steeds voller, armer 

en islamitischer 
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Antwerpen omvolkt!

1 op 3 inwoners van ons land is van vreemde origi-
ne, zo meldt Statbel (het officiële statistiekbureau 
van België). De helft van de allochtone populatie 
is van niet-Europese afkomst, het overgrote deel is 
afkomstig uit moslimlanden. In Brussel heeft 3 op 
4 inwoners vreemde wortels. In Antwerpen is iets 
meer dan de helft van de bevolking allochtoon. 
75% van de 0 tot 10-jarigen in Antwerpen heeft 
ouders met een immigratieachtergrond. 

Onze manier van leven wordt 
vervangen...

Belangrijker dan de verhouding allochtoon/au-
tochtoon is de groeiende invloed van de islam 
in onze stad. 1 op 5 van de Antwerpenaren is 
moslim. Tegen 2050 zal meer dan 35% moslim 
zijn. Ondertussen is meer dan 50% van de leer-
lingen in het Antwerpse basisonderwijs islamiet. 
Dat percentage stijgt jaarlijks met 2%. Antwer-
pen omvolkt en samen met de vervanging van 

de bevolking wordt ook onze manier van leven 
ingeruild voor de multicultuur. De zogenaamde 
superdiversiteit van meer dan 120 nationaliteiten 
en vele verschillende culturen is slechts van tijde-
lijke duur. Van Vlaamse monocultuur zijn we ge-
evolueerd naar multicultuur om uit te komen bij 
een nieuwe monocultuur: de islam. In grote delen 
van onze stad vormt de islamitische gemeenschap 
reeds een meerderheid. De islam is in vele buurten 
reeds de leidende en dominante cultuur geworden 
met alle gevolgen van dien.

Thuis in een Vlaams Antwerpen!

Het stadsbestuur kan nog zoveel belastinggeld 
investeren in stadsontwikkeling en infrastructuur 
als men wil: het zijn de demografische evolutie en 
de nefaste socioculturele en economische gevol-
gen die uiteindelijk het straatbeeld, de cultuur en 
de sfeer in Antwerpen bepalen. Misschien wel het 
beste voorbeeld daarvan is de Turnhoutsebaan: 
hoe vaak en goed die ook wordt heraangelegd 

en hoeveel belastinggeld er ook tegenaan wordt 
gegooid, men zal er zich eerder in een Arabisch-is-
lamitische buurt wanen dan in een Antwerpse, 
Vlaamse en Europese wijk. Want in de gettowij-
ken zijn het niet meer het volkscafé, de buurtwin-
kel en de kerk die dominant zijn maar wel de shis-
habar, de halalslager, de hoofddoek en de moskee. 
Hele wijken van Antwerpen zijn reeds in belang-
rijke mate geïslamiseerd en de meeste Vlaamse 
Antwerpenaren voelen zich daar niet meer thuis.  

Omvolking: over nazi’s, Sovjets, 
communisten en... de islam

Omvolking is geen nieuw fenomeen. Het werd 
toegepast door de nazi’s die hele delen van 
Oost-Europa wilden germaniseren, door de Sov-
jets die de russificatie van onder andere de Bal-
tische Staten en Oekraïne hebben doorgevoerd, 
door communistisch China in Tibet en Mongolië 
en … door de islam. De islam past al vele eeuwen 
de techniek van kolonisering via immigratie (hij-
ra) en demografie met succes toe. 

Kwantiteit wordt kwaliteit

Vanaf een bepaalde hoeveelheid wordt de kwanti-
teit een kwaliteit. Vanaf een bepaald aantal mos-
lims in een buurt of stad verandert de buurt of 
stad van aanzicht, van sfeer, van aard. Inderdaad: 
wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt zélf 
de islamitische wereld. 

Vlaamse Antwerpenaar: trots op!

Kan Antwerpen hetzelfde zijn met andere men-
sen erin? Het antwoord van het Vlaams Belang 
is helder: Neen! Zonder een strikt gecontroleer-
de immigratiestop en een stijgend geboortecijfer 
bij autochtone Antwerpenaars, zal binnen luttele 
decennia de Vlaamse Antwerpenaar of een kleine 
minderheid zijn in eigen stad, of simpelweg niet 
meer bestaan. En met hem zal ook Antwerpen 
zijn uitgestorven. Voor die toekomst passen wij! 
Daarom: ‘Vlaamse Antwerpenaar: trots op!

Filip Dewinter
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb 
twitter.com/fdw_vb 

www.filipdewinter.be 

Vlaamse Antwerpenaar: 
trots op!

In de Antwerpse wijk Rozemaai 
(Ekeren) werd door het zoge-
naamde ‘Artistic project trying 
to visualize life in the ghetto’ een 
filmpje opgenomen waarop te 
zien is hoe drie allochtone jon-
geren gemaskerd met hoodies en 
mondmaskers met pistolen in het 
rond schieten. ‘Buurtlife shooting 
yourself out of 2020’, klonk het in 
de aanloop naar de jaarwisseling. 
Het zogenaamde ‘Buurtlife’ rea-
geerde na kritiek op de video door 
het Vlaams Belang met de mede-
deling dat de wapens neppistolen 
zouden zijn en dat het filmpje 
deel uitmaakt van hun ‘artistiek 
project’. 

Filip Dewinter reageerde ge-
schokt op de beelden: “Het is 
compleet onverantwoord om in 
pure ‘gangsta’-stijl jongeren aan te 
zetten tot het gebruik van wapens. 
Door dergelijke filmpjes te versprei-
den banaliseert men wapengebruik 
en wordt het gebruik van wapens 
het nieuwe normaal bij bepaalde 
groepen jongeren die stoer willen 
doen en indruk willen maken op 
hun vriendengroep.” Vlaams Be-
lang Antwerpen wees er ook op 
dat zulk intimiderend geschiet, 
al dan niet met alarmpistolen, de 
sfeer in de Ekerse wijk Rozemaai 
verpest en buurtbewoners angst 
aanjaagt!

Schietincident in ware 
gangsterstijl in Ekeren-Rozemaai

Vlaams Belang centraliseert Antwerpse werking in secretariaat aan Amerikalei 

Na meer dan 30 jaar sloot het 
Vlaams Belang-secretariaat aan 
de Van Maerlantstraat in Antwer-
pen de deuren. Na bijna negen 
maanden sluiting van het sociaal- 
restaurant en bar in het secreta-
riaat aan de Van Maerlantstraat 
wegens corona, heeft Vlaams Be-
lang-Koepel Antwerpen besloten 
om de werking te centraliseren in 
het VB-secretariaat op de Ameri-
kalei 98 te Antwerpen. U kunt er 
terecht op maandag, woensdag 

en vrijdag van 10u00 tot 17u00. 
Op woensdagnamiddag kunt u 
voor alle sociaal dienstbetoon te-
recht bij gemeenteraadslid en ere-
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Jan Penris.

03/216.92.13.
info@vlaamsbelangantwerpen.org

Iconisch Vlaams Belang-kantoor 
Antwerpen-Noord sluit na meer dan 35 

jaar de deuren
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De cijfers, Antwerpen 2010-2020:  
stand van zaken van het decennium  

De demografische 
evolutie

De voortdurende stijging 
van de bevolking in Antwer-
pen kan niet verhullen dat de 
blanke stadsvlucht blijft aan-
houden. Autochtonen blijven 
de stad verlaten, terwijl al-
lochtonen (en dan vooral met 
niet-EU afkomst) naar de stad 
blijven komen. Bijna 21.000 

autochtonen hebben onze stad 
tussen 2012 en 2018 verlaten. 
Omgekeerd zijn in dezelfde 
periode meer dan 26.000 al-
lochtonen in Antwerpen ko-
men wonen.

De etnische evolutie

Sinds het aantreden in 2012 
van Bart De Wever als bur-
gemeester steeg het aantal al-

lochtonen met 28%, of een 
gemiddelde stijging van 7.410 
mensen van vreemde origine 
per jaar. Toen De Wever aan-
trad was nog 58,2% van de 
Antwerpenaren van autochto-
ne afkomst. Sinds 2019 zijn de 
autochtonen echter een min-
derheid in eigen stad geworden 
en daalde hun aandeel in de be-
volking naar 49,9%. In 2020 is 
dat verder gezakt naar 48,9% 
en die evolutie zet zich voort. 
Maar liefst 75% van de 0- tot 
10- jarigen heeft nu ouders met 
een migratieachtergrond. 

De leeftijdsevolutie

Er is sinds 2000 een duide-
lijke toename van het aan-
tal inwoners jonger dan 18, 
meer bepaald een stijging van 
33,5% of meer dan 30.000 
in absolute cijfers. Er is dus 
een duidelijke ‘verjonging’ 
van de bevolking aan de gang 
die evenwel vooral bij de al-

lochtonen te situeren is. Zo 
blijkt uit de geboortecijfers 
dat in 2020 autochtone vrou-
wen nog slechts 31,5% van 
het aantal geboortes voor hun 
rekening nemen, allochtone 
vrouwen 68,5%. 

De sociale evolutie

In Antwerpen is het aandeel 
werkloze allochtonen bijna 
dubbel zo hoog als gemiddeld 
in Vlaanderen.

Het totaal aantal leefloners is 
gedaald, maar de sterke daling 
bij Belgen wordt bijna volledig 
tenietgedaan door de sterke stij-
ging bij leefloners van niet-EU 
herkomst. Onder autochtone 
Antwerpenaren ontvangt 1,6% 
van beroepsactieve leeftijd een 
leeftijd. Onder allochtonen 
vanuit de EU is dat 1,3% en bij 
allochtonen van buiten de EU 
niet minder dan 14% - onge-
veer tien keer zoveel dus. 

De evolutie van de islam

Meer dan 50% van de leer-
lingen in het stedelijk ba-
sisonderwijs in Antwerpen 
volgt vandaag islamles. Dat 
percentage stijgt jaarlijks on-
geveer met 2%. Bovendien 
zijn in Antwerpen reeds 71 
gekende moskeeën. Vandaag 
is tussen de 20 en 25% van 
de inwoners van Antwerpen 
moslim. Volgens demogra-
fische prognoses zal tegen 
2050 de moslimbevolking in 
Antwerpen zijn aangegroeid 
tot 35 à 40%. In bepaal-
de wijken zoals de Seefhoek 
en Oud-Borgerhout liggen 
de cijfers nu reeds boven de 
50%.

Antwerps fractieleider Sam 
van Rooy besluit dan ook: 
“De omvolking van Ant-
werpen is volop bezig – onze 
stad wordt steeds voller, ar-
mer en islamitischer.”

Het Vlaams Belang is niet te 
spreken over de recente veroor-
deling van de vzw Moeders voor 
Moeders, wegens het reglement 
dat voorschrijft dat hoofddoe-
ken moeten worden uitgedaan 
in gemeenschappelijke ruimtes. 
“Een zoveelste knieval voor de 
islamisering” volgens Vlaams 
parlementslid en Antwerps frac-
tieleider Sam van Rooy. Volgens 
senator en gemeenteraadslid 
Anke Van dermeersch “is en 
blijft de hoofddoek het symbool 
van de discriminatie van de 
vrouw, eigen aan de islam”.

Moeders voor Moeders is een Ant-
werpse vereniging van hulpverle-
ners die ten dienste staat van moe-
ders en alleenstaande vaders in 
nood. De hulp bestaat uit voedsel-
pakketten, kinderkleding, speel-
goed, babymateriaal en dies meer. 
Ze kunnen er zelfs beroep doen 
op een arts. Omdat de vzw in be-
paalde ruimtes geen hoofddoeken 
wil, werden ze prompt gedagvaard 
door de linkse activisten van Unia. 
Onder meer voor dit nodeloos 
pesten van goedmenende idealis-
ten en vrijwilligers, ontvangt Unia 

overigens jaarlijks nog altijd 8,5 
miljoen euro belastinggeld. De 
rechtbank volgde Unia en veroor-
deelde Moeders voor Moeders tot 
het betalen van dwangsommen 
indien ze het hoofddoekenverbod 
nog durft te handhaven.

Wereldvreemd

Van Rooy noemde het vonnis 
van de Antwerpse rechtbank “een 
opgestoken middelvinger naar vrij-
heid en vrouwenrechten”. Anke 
Van dermeersch verdedigde de 
vzw Moeders voor Moeders op de 
gemeenteraad en stelde: “Dit we-
reldvreemde vonnis toont aan dat 
het niet aan rechters is om het be-
leid inzake hoofddoeken te bepalen, 
maar aan politici die daartoe door 
de bevolking zijn gekozen.”

Volgens Sam van Rooy staat de 
hoofddoek “voor totalitarisme, 
vrouwenonderdrukking en haat te-
gen het Westen, want die betekenis 
geven de islamitisch leer en moslim-
leiders er zelf aan”. Hij bood de 
vzw Moeders voor Moeders aan 
om hun gerechtskosten ten belope 
van 1.440 euro te betalen. 

Unia

Van dermeersch wees erop dat 
Unia uit is op het geld van Moe-
ders voor Moeders, waarmee zij 
al meer dan 25 jaar moeders hel-
pen die het moeilijk hebben in 
onze stad. Nochtans krijgt Unia 
jaarlijks meer dan 8 miljoen euro 
belastinggeld van diverse overhe-
den (dus ook onder leiding van 
de N-VA) om, zoals dus in dit 
geval, de ‘juridische jihad’ een 
handje te helpen ten voordele 
van de islamisering van onze sa-
menleving en onze stad.

Van dermeersch maande het 
Antwerps stadsbestuur ten slotte 
aan om Moeders voor Moeders 
te steunen, en ze concludeerde: 
“Het is onbegrijpelijk dat een lief-
dadigheidsorganisatie zoals Moe-
ders voor Moeders vervolgd wordt 
omdat ze geen discriminerende 
hoofddoeken tolereert, terwijl ra-
dicale moskeeën in Antwerpen, die 
vrouwen via een aparte ingang de 
moskee binnenloodsen en in aparte 
ruimtes ontvangen alsof vrouwen 
melaatsen zijn, erkend en gesubsi-
dieerd worden.”

Vlaams Belang-raadsleden Sam Van 
Rooy en Filip Dewinter dienden in 
de Antwerpse gemeenteraad een mo-
tie in om de overleden Strangers-zan-
ger Bob Van Staeyen te eren met een 
straatnaam. Zaterdag 14 november 
2020 overleed immers de 84-jarige 
Bob Van Staeyen. ‘Den Bob’ was 
zanger en gitarist bij De Strangers en 
droeg zo bij tot het culturele erfgoed 
dat de muziekgroep decennialang bij 
elkaar zong. Ook vroegen Dewinter 
en Van Rooy om op termijn alle le-
den van De Strangers een straatnaam 
te geven, als blijk van erkenning voor 
hun culturele bijdrage in Antwerpen 
en bij uitbreiding in heel Vlaande-
ren.

Filip Dewinter: “Het is een tradi-
tie in Vlaanderen, en wellicht in 
heel Europa, om melodieën uit in-

ternationale hits te bewerken met 
kritisch-humoristische teksten, die 
betrekking hebben op sociaal-po-
litieke onderwerpen en die brede 
lagen van de bevolking beroeren. 
Deze muzikanten hebben ons Ant-
werps volkslied geschreven en nog 
vele andere memorabele nummers 
met geweldige teksten.”

Sam van Rooy: “Veel van hun lied-
jes behandelen thema’s die centraal 
staan in onze maatschappelijke 
discussies. Met bevattelijke teksten, 
geschreven in onze sappige Ant-
werpse volkstaal, en muzikaal ge-
dragen door gekende populaire me-
lodieën, brengen De Strangers deze 
thema’s bij de bevolking. De Stran-
gers bezingen in hun liedjes ook de 
schoonheid en sociale warmte van 
onze eigen stad en eigen streek.”

Vlaams Belang op de bres voor 
‘Moeders voor Moeders’

Vlaams Belang wil overleden 
Strangers-zanger Bob Van 
Staeyen eren met straatnaam
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Vuurwerkoverlast in 
Antwerpen ondanks 

verbod 
Ook dit jaar kreeg de Ant-
werpse politie het illegaal 
vuurwerk niet onder controle. 
Niettegenstaande het verbod, 
knalde het vuurwerk al sinds 
november vorig jaar in alle 
r ichtingen. 
Antwerpen 
heeft te lij-
den onder 
vuur werk-
o v e r l a s t , 
veelal  ver-
o o r z a a k t 
door jon-
geren van 
( N o o r d - )
Afrikaanse 
origine,  die 
doorgaan s 
gekend zijn 
bij het gerecht. Zij terrorise-
ren de buurt en spelen kat-
en-muis spelletjes met de po-
litie. Dit is geen kattenkwaad, 

maar vandalisme en bewust 
verzet tegen de autoriteiten. 
Het gaat bovendien niet lou-
ter om het gebruik van vuur-
werkpijlen, maar van echte 
vuurwerkbommen. De Ant-

werpse poli-
tie kreeg dan 
ook meer 
dan hon-
derd oproe-
pen inzake 
vuur werk-
o v e r l a s t . 
Ook de Ant-
werpse tele-
visiezender 
ATV moest 
het ontgel-
den met 
de nodige 

bedreigingen en opgestoken 
middelvingers toen ze hier-
over ter plekke een reportage 
wilden maken.

Filip Dewinter klaagt stadsbestuur aan 
wegens invoeren illegale praktijktesten   

Het Antwerps stadsbestuur gaat 
‘mystery callers’ en ‘mystery mai-
lers’ inzetten om bij verhuurders 
en huiseigenaars discriminatie 
uit te lokken. De burger wordt 
daarmee dus voorgelogen en zijn 
vertrouwen wordt beschaamd. 
Met de werkelijke redenen waar-
om verhuurders, huiseigenaars 
en immobiliënkantoren soms 
niet aan bepaalde vreemdelingen 
of allochtonen willen verhuren, 
wordt uiteraard geen rekening 
gehouden. 
 
“Praktijktesten zijn een politiek 
correcte heksenjacht op verhuurders 
en/of huiseigenaars om zogenaamd 
racisme aan te tonen met als eni-
ge bedoeling ‘positieve discrimi-
natie’-maatregelen in te kunnen 
voeren,” aldus Dewinter. Ge-
meenteraadslid en senator Anke 
Van dermeersch vult aan: “De 
praktijktestmethode van uitlokking 
is illegaal en onaanvaardbaar. De 

socialistische gedapo (gedachtenpo-
litie) gebruikt stasimethoden om 
eigenaars aan de schandpaal te na-
gelen.”

Vlaams Belang Antwerpen is van 
mening dat iedereen baas is in 
zijn of haar eigen huis. Daarom 
hebben wij klacht ingediend te-
gen het Antwerpse stadsbestuur 
wegens het invoeren van deze il-
legale praktijktesten!

Bestel nu onze brochure ‘Baas 
in eigen huis’, waarin ‘tips en 
tricks’ worden gegeven aan huis-
eigenaars, verhuurders en im-
mobiliënkantoren om niet het 
slachtoffer 
te worden 
van deze il-
legale prak-
tijktesten.

Bestel de gratis brochure ‘Baas in eigen huis!’

Ik bestel    ex. van de brochure “Baas in eigen huis”

Naam:     
Achternaam:     
Adres:     
    
    
Gsm- nummer:     
Email:     

E-mail de gegevens in bovenstaande kader naar info@vlaamsbelangant-
werpen.org of stuur ze via de post naar Vlaams Belang Antwerpen, Ame-
rikalei 98, 2000 Antwerpen.

Agressie tegen Antwerpse politie piekt: in 
totaal 3.943 dagen werkonbekwaamheid   

In 2020 meer dan 100 gevallen van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van agressie tegen politie in Antwerpen

In 2020 werden in Antwerpen 
een honderdtal feiten van agres-
sie tegen de Antwerpse politie 
gepleegd met arbeidsongeschikt-
heid tot gevolg. De voorbeelden 
zijn legio. Zo kreeg een agent 
op de Rooseveltplaats een kop-
stoot naar aanleiding van een 
uit de hand gelopen discussie in 
verband met het dragen van een 
mondmasker op de tram. Enkele 
dagen later werd naar aanleiding 
van een arrestatie van een dron-
ken persoon de agent in kwestie 
bespuwd. Twee agenten raakten 
werkonbekwaam toen ze gewond 
werden tijdens een arrestatie 
waarbij de verdachte ging lopen. 
Tijdens een coronacontrole om 
een samenscholing te verbaliseren 
raakte een politieagent gekwetst 
aan de knie toen hij een verdach-
te achtervolgde die probeerde te 
vluchten.

Het is duidelijk dat ook in Ant-
werpen politieagenten het mik-
punt zijn van agressie allerhande, 
vaak met fysiek geweld en werk-
onbekwaamheid tot gevolg. En 
niet altijd wordt door het korps 
aangifte gedaan van de feiten bij 
het parket, vaak een gevolg van de 
toegenomen werkdruk.

Op vraag van Filip Dewinter gaf 
burgemeester Bart De Wever alle 

cijfers van 2019 vrij in verband 
met agressie en geweld tegen po-
litieagenten. In 2019 was 35% 
van alle arbeidsongevallen bij 
de politie te wijten aan agressie, 
goed voor 146 feiten. Het be-
trof in totaal 3.943 dagen van 
werkonbekwaamheid, of een ge-
middelde van 37,2 dagen werk-
onbekwaamheid per dossier van 
de 106 aangehaalde feiten met 
werkonbekwaamheid tot gevolg. 
In totaal werden maar liefst 526 
gevallen van agressie tegen poli-
tieagenten vastgesteld (257 ge-
vallen van weerspannigheid, 81 
keer opzettelijke slagen en/of 
verwondingen, 55 maal smaad, 
24 feiten van gewapende weer-
spannigheid en ten slotte 109 
andere feiten). 

In 2020 lagen de cijfers in lijn van 
de vorige jaren, en de conclusie 
van Dewinter was dan ook niet 
mals: “De autoriteit en het gezag 
van de politie wordt, zeker in steden 
zoals Antwerpen, door sommigen 
steeds meer in vraag gesteld. Agressie 
tegen agenten, en fysiek geweld in 
het bijzonder, moeten extra zwaar 
bestraft worden. Ook de hetze van 
extreemlinks en ‘Antifa’ tegen de po-
litie zorgt ervoor dat bepaalde jon-
geren de politie als ‘de vijand’ zien. 
Het politiekorps en de burgemeester 
moeten ieder feit van agressie tegen 
de politie consequent doorspelen 
aan het parket. Geen minnelijke 
schikking, maar daadwerkelijke 
vervolging moet het gevolg zijn. Bo-
vendien dient de burgemeester zich 
burgerlijke partij te stellen.”

Drugsoverlast in de 
Seefhoek houdt aan 
Tunesische dealers, vaak illegaal in het land, 
verlegden hun werkterrein naar Antwerpen 

nadat ze door de Gentse politie zijn verjaagd

Drugsdealers zwaaien op-
nieuw de plak in de Korte 
Zavelstraat in de wijk Seef-
hoek in Antwerpen-Noord. 
Dat zeggen enkele lokale 
handelaars die snakken naar 
een oplossing voor de aan-
houdende overlast. Ze zijn 
hun klanten kwijt en worden 
bestolen en geïntimideerd. 
In dezelfde straat ontston-
den in 2011 al grote pro-
blemen toen winkeliers het 
heft in eigen handen namen 
tegen de dealers. De grote 
drugsproblemen in de Seef-
hoek waren zelfs de recht-

streekse aanleiding voor de 
zogenaamde ‘war on drugs’ 
van burgemeester Bart De 
Wever. Als antwoord op een 
vraag van gemeenteraadslid 
Filip Dewinter stelde het 
stadsbestuur op de hoogte 
te zijn en “bereid om op te 
schalen indien nodig”, wat 
dat ook concreet moge bete-
kenen. Opnieuw moest De-
winter concluderen dat het 
stadsbestuur de drugsoverlast 
en -criminaliteit maar niet 
onder controle krijgt.
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Succesvolle betoging tegen 
polder-moskee in Berendrecht  

Gemeenteraadslid Filip Dewinter 
heeft schepen voor Sociale Zaken 
Tom Meeuws (sp.a) op de rooster 
gelegd in verband met de ingrij-
pende werken die, zonder vergun-
ning, werden uitgevoerd door de 
islamitische vzw ‘Het Gezin’ aan de 
vroegere Bosschool in Berendrecht. 
Het doel: er een nieuwe moskee en 
koranschool van maken. 

Want hoewel schepen van Ruimte-
lijke Ordening Annick De Ridder 
(N-VA) en polderdistrictsburge-
meester Carl Geeraerts (N-VA) via 
de pers reeds hadden meegedeeld 
dat er geen stedenbouwkundige 
vergunning werd aangevraagd, en 
dat ook de aanvraag van twee jaar 
geleden om een functiewijziging 
te bekomen naar een gebedsruim-
te onontvankelijk werd verklaard, 
liet schepen Meeuws weten dat “er 
geen reden tot staking van de werk-
zaamheden was” en dat het om 
“pure instandhoudingswerken” gaat. 
“Voorlopig stellen wij niet vast dat er 
grote problemen zouden zijn,” stelde 
Meeuws.

Terwijl districtsburgemeester Carl 
Geeraerts (N-VA) had verklaard 
dat “we niet meegaan in eventuele 
plannen om in het district een mos-
kee te beginnen”, verklaarde sche-
pen Meeuws dat “we hen net zoals 
alle moskeeën, zullen begeleiden”. 
De intenties van de vzw ‘Het Ge-
zin’ zijn echter duidelijk. Op hun 
Facebook-pagina lezen we dat “de 
Bosschool moet uitgroeien tot een 
volwaardig islamitisch centrum in 
Berendrecht. Met ruimte voor een 
moskee, Arabische les, godsdienstles, 
huiswerkbegeleiding en islamitische 

culturele, sportieve en maatschappe-
lijke activiteiten”.

Het is duidelijk dat N-VA en sp.a 
mekaar grondig tegenspreken wat de 
Polder-moskee betreft. Het Vlaams 
Belang wees erop dat de gebouwen 
van de Bosschool reeds in 2016 voor 
350.000 euro door de islamitische 
vzw ‘Het Gezin’ werden aangekocht 
van het Centraal Katholiek Comité, 
waarna de lokalen nagenoeg perma-
nent als islamitische gebedsruimte 
werden gebruikt. De Stad Antwer-
pen, die tussen 2000 en 2016 de 
lokalen huurde, liet na om aan de 
Bosschool een nieuwe bestemming 
te geven met alle gevolgen van dien. 

Filip Dewinter: “De illegale mos-
kee in Berendrecht werd destijds 

gefinancierd met gelden die on-
der andere werden bijeengehaald 
door de radicale IS-imam Tariq 
Ibn Ali. Reeds in 2016 betoogde 
het Vlaams Belang tegen deze 
moskee. Het stadsbestuur greep 
nooit in en moet nu de gevolgen 
dragen van haar non-beleid. De 
moskee moet gesloten worden.”

Vlaams Belang Antwerpen organi-
seerde een succesvolle protestbeto-
ging ter plaatse, waarbij ook Ant-
werps fractieleider Sam van Rooy, 
gemeenteraadslid Anke Van der-
meersch en fractieleider van het 
Polderdistrict Steve Van Broeck-
hoven het woord voerden. Geen 
moskee in de Polder, maak deze 
‘Bosschool-moskee’ een jeugdcen-
trum!

Vlaams Belang Antwerpen verzet zich 
tegen nieuwe moskee op Linkeroever en 

provocatieve nine eleven-benefiet  

Nota bene op nine eleven, de dag 
waarop de 3.000 slachtoffers van 
de islamitische aanslagen van 11 
september 2001 in New York wor-
den herdacht, werd een provoca-
tieve benefiet georganiseerd om 
een nieuwe moskee op te richten 
middenin een rustige woonwijk 
van Linkeroever.
 
Antwerps fractieleider Sam van 
Rooy reageerde verbolgen: “Deze 
moskee in wording nodigde in-
dertijd al mannen en vrouwen 
apart uit voor gescheiden in-
foavonden. De vzw in kwestie 
citeert uit ‘Bukhari’ & ‘Muslim’, 
fundamentele islamitische bron-
nen (Hadiths) die aansporen 

tot intolerantie en haat jegens 
vrouwen en ongelovigen. Deze 
vzw en de beoogde moskee en Ko-
ranschool, waar de islamitische 
onderwerpingsleer centraal staat 
en sekseapartheid de toon zet, 
horen hier niet thuis. Dit is een 
fundamentele kwestie, namelijk 
het tegenhouden van de islami-
sering van onze samenleving en 
het vrijwaren van het Vlaamse en 
vrije karakter van onze Antwerp-
se wijken.”

Het Vlaams Belang zegt ‘neen’ te-
gen een Antwerpistan waar op elke 
hoek van de straat een moskee staat! 

Vlaams Belang 
keurt Antwerpse 

begroting af 
Traditioneel werd in november 
de Antwerpse stadsbegroting be-
sproken. Gemeenteraadslid Anke 
Van dermeersch hield deze begro-
ting kritisch tegen het licht en 
voelde het stadsbestuur flink aan 
de tand. Hieronder vindt u een 
deel van haar toespraak.

2020 is een jaar waarin we de im-
pact van de coronacrisis voelden in 
alle facetten van de Antwerpse sa-
menleving, en dus ook op de wer-
king van het stadsbestuur en onze 
stedelijke financiën.

Covid-19 heeft diepe wonden 
geslagen in ons budget, in onze 

gezondheid, in onze Antwerpse 
samenleving, in onze haven en eco-
nomie. Maar het stadsbestuur lijkt 
op een aantal maatregelen na over 
te zijn gegaan naar ‘business as usu-
al’. Vlaams Belang is van mening 
dat er meer nodig is dan het Ant-
werps Corona Compensatiefonds 
2020 van 50 miljoen en al zeker 
voor de uitgaven van de sociale 
dienstverlening en het OCMW. En 
voor 2021 is er momenteel weinig 
tot niets voorzien in het kader van 
de huidige 2de Corona-golf.

Los van de Corona-tragedie, zijn de 
stadsfinanciën net zoals vorige jaren 
niet evenwichtig. Aan het begin 
van deze legislatuur, in 2020, had 
de stad 551 miljoen euro schulden 
en met het huidige beleid zal de 
schuld tegen het einde, in 2025, 
maar liefst verviervoudigen (x 4,3) 
tot een exuberante 2,4 miljard euro.

Het wordt dan ook dringend tijd 
om het kerntakendebat in onze 
stad op gang te trekken. Antwer-
pen moet eens nadenken over het 
feit of wij, in plaats van de Vlaam-
se en federale overheid, onderwijs 
moeten aanbieden, of wij aan ont-
wikkelingshulp moeten doen, of 
wij het grote ziekenhuisnetwerk 
ZNA boven water moeten houden 
enzoverder.

De sombere economische voor-
uitzichten gecombineerd met de 
verarming van onze stad, kondi-
gen grote financiële problemen aan 
voor Antwerpen. De Antwerpenaar 
heeft bovendien per inwoner een 

veel kleiner inkomen dan de ge-
middelde Vlaming, dus ook min-
der financiële draagkracht. Maar 
het is wel die Antwerpenaar die de 
leningen die dit stadsbestuur aan-
gaat, zal moeten terugbetalen!

Vlaams Belang wil dan ook drin-
gend orde op zaken stellen in onze 
stadskas: de schulden moeten on-
der controle gehouden worden en 
elke euro moet twee keer omge-
draaid worden voor hij uitgegeven 
wordt. 

Want de sombere economische 
vooruitzichten gecombineerd met 
de verarming van de stad, daar lig 
ik wakker van. Deze stadsbegro-
ting neemt mijn bezorgdheid daar-
over helaas niet weg, integendeel. 
Vlaams Belang Antwerpen zal deze 
Antwerpse begroting dan ook niet 
goedkeuren.



Vlaams Belang Antwerpen gedenkt  
onthoofde leraar Samuel Paty 

Sam van Rooy wil dat Antwerpen de vermoorde leerkracht Samuel Paty eert als “exponent van onze  
superieure vrije westerse, niet-islamitische beschaving”

De stad Antwerpen organiseert 
regelmatig campagnes waarbij 
affiches met daarop de islami-
tische hoofddoek, een symbool 
van vrouwenonderdrukking 
en van het totalitaire karakter 

van de islam, in het straatbeeld 
verschijnen. In Rotterdam, be-
stuurd door de Marokkaans-Ne-
derlandse PvdA-burgemeester 
Ahmed Aboutaleb, was er ter ere 
van de door de islam onthoof-
de leerkracht Samuel Paty een 
campagne met affiches waarop 
Samuel Paty staat afgebeeld. 
Paty wordt daar dus openlijk 
herdacht en geëerd als een held 
van onze vrije meningsuiting. 

In de Antwerpse gemeenteraad 
vroeg Vlaams Belang-parle-
mentslid en Antwerps fractie-
leider Sam van Rooy dan ook 
aan Open Vld-schepen Claude 
Marinower of hij bereid is om 

ook in Antwerpen ook zo’n af-
fichecampagne te lanceren, ter 
ere van Samuel Paty. “Antwerpen 
kan zich op die manier zowel bij 
haar inwoners als op het inter-
nationale toneel in de verf zetten 
als een stad waar de vrijheid van 
meningsuiting onverkort heerst”, 
aldus Van Rooy. Schepen Ma-
rinower stelde echter dat een 
dergelijke affichecampagne geen 
prioriteit heeft. Maar, zo stelde 
hij, we moeten wat vrije me-
ningsuiting betreft “waakzaam 
blijven, ook ten aanzien van onze 
eigen stadsgemeenschap”. 

Dat “waakzaam blijven” noemde 
Sam van Rooy “een totaal fiasco”, 
daar “uit onderzoek van 2016 
blijkt dat één op de vijf moslims 
in Vlaanderen, dat zijn maar 
liefst 70.000 moslims, waarvan 
nota bene een zeer groot deel in 
Antwerpen woont, het eens is met 
Islamitische Staat én zijn manier 
van actievoeren”. “Op basis van 
dit onderzoek”, zo vervolgde Van 
Rooy, “kan het Antwerps stadsbe-
stuur ervan uitgaan dat in Ant-
werpen duizenden moslims begrip 
hebben voor de afschuwelijke isla-

mitische onthoofding van Samuel 
Paty”.
 
Van Rooy vervolgde door te 
stellen dat deze angstaanjagen-
de toestand “een gevolg is van 
het decennialang gevoerde beleid 
van massa-immigratie en islam-
gepamper in België en in de stad 
Antwerpen, met name ook door 
Open Vld”. Hij concludeerde 
dat een affichecampagne ter ere 
van Samuel Paty “op zijn minst 
een signaal zou zijn naar alle 
moslims in Antwerpen, namelijk 

dat er aan onze westerse principes 
van vrije meningsuiting niet valt 
te tornen”.

Vlaams Belang Antwerpen 
voegde zelf de daad bij het 
woord en bracht in zowel 
Merksem, Borgerhout, Deurne 
en Antwerpen straatnaambord-
jes aan met de naam van Sa-
muel Paty. Filip Dewinter: “De 
vermoorde Franse leraar Samuel 
Paty staat symbool voor de vrije 
meningsuiting en de strijd tegen 
islamisering”.

Grote vraagtekens bij 
fietsbrug over de Schelde

Ter hoogte van de huidige Ken-
nedytunnel zou een hefbrug over 
de Schelde binnen enkele jaren de 
fietsring rond Antwerpen moeten 
sluiten. De brug zou bij hoogwater 
circa 11 meter boven het water lig-
gen, bij laagwater 17 meter. 

“Voor Antwerpen is een brug over de 
Schelde zo’n beetje het Monster van 
Loch Ness”, meent Filip Dewinter. 
En hij deelde zijn vrees dat bij een 
windkracht van 6 tot 9 beaufort kin-
deren zouden kunnen worden weg-
geblazen, recht de Schelde in.

Dewinter berekende na contact met 
de loodsen dat de brug jaarlijks in to-
taal 28 dagen zou gesloten zijn voor 
fietsers. “Hoe ga je dan de modal shift 
van 50/50 realiseren tegen 2030? Ik 
betwijfel trouwens of we veel voetgan-
gers gaan zien. Op Linkeroever komen 
ze uit in niemandsland.”

Heel Antwerpen is natuurlijk voor-
stander van zo’n fietsersbrug. Maar 
datzelfde Antwerpen is bijzonder 
slecht geïnformeerd over die fietsers-
brug en denkt dat dat iets is waar 
men permanent over zal kunnen 
rijden, zonder gehinderd te worden 
door scheepvaartverkeer. 682 uren 
per jaar, of 28,5 dagen per jaar, zal die 
brug echter niet ter beschikking zijn. 
Hoe zal de fietsbeleving van de Ant-
werpenaar dan zijn? Zal dit aanzetten 
tot de modal shift? Zal dit de fietsers 
ertoe aanzetten om uiteindelijk met 
de fiets te gaan rijden? Waarschijnlijk 
niet. Men zal van een kale reis terug-

komen. Het is een prestigeproject, 
dat vooral gewild wordt door de heer 
D’Hooghe – wellicht zal het ook de 
Alexander D’Hooghebrug genoemd 
worden –, die al twee jaar lang alleen 
maar deze formule naar voren schuift 
en de andere zelfs niet wilde onder-
zoeken. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
fameuze veer. 

Dewinter concludeerde: “Een vierde 
van de kostprijs, altijd ter beschikking 
en ook zekerheid qua scheepsverkeer en 
veiligheid: dat is het alternatief dat on-
derzocht móet worden, maar blijkbaar 
niet onderzocht mág worden.”
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Antwerpen = peper-
duur parkeren

Filip Dewinter op gemeenteraad: “Parkeren is duurder dan een pint 
drinken” 

De invoering van de duurste par-
keertarieven in de buurt van de Ge-
dempte Zuiderdokken zorgde ook 
voor hevig debat in de Antwerpse 
gemeenteraad. “Met dit soort tarie-
ven is het in Antwerpen duurder om 
te parkeren dan om een pint te drin-
ken”, stelde Filip Dewinter.

Vanaf 1 december 2020 werd im-
mers het rode parkeertarief inge-
voerd in het gebied tussen de Kaai-
en en de Leien (Antwerpen-Zuid). 
Dit betekent dat er maximum nog 
drie uur kan worden geparkeerd 
tegen een tarief van maar liefst 10 
euro voor drie uur. Voor veel mid-
denstanders en personen die als 
werknemer actief zijn in deze zone, 
brengt de invoering van het rode 
parkeertarief praktische en financië-

le problemen met zich mee. Voor de 
vele horecazaken op het Antwerpse 
Zuid is de invoering van het rode 
parkeertarief eveneens problema-
tisch. Gevreesd wordt dat klanten 
zullen wegblijven of hun horecabe-
zoek zullen beperken tot maximum 
drie uur. Dit terwijl de middenstand 
en horeca reeds enorm getroffen zijn 
door de coronamaatregelen. Het 
enige alternatief is om te parkeren 
buiten de zone (met overbelasting 
van de betrokken zones tot gevolg) 
of parkeren in parking Steendok 
(tarief 2,60 euro per uur met een 
maximum dagtarief van 19 euro). 
Met dit stadsbestuur wordt Ant-
werpen helaas steeds auto-onvrien-
delijker, als een financiële melkkoe 
wordt de automobilist steeds verder 
uitgemolken!



Vlaams Belang kritisch over Antwerps 
klimaatplan   

Antwerpen “loopt voorop”, zo 
klopte het stadsbestuur zichzelf 
op de borst. Niet in het win-
nen van de zogenaamde ‘war on 
drugs’, niet in de aanpak van de 
verkeersellende en al zeker niet 
in het terugdringen van de isla-
misering van onze stad; maar wel 
in het bestrijden van CO2. Met 
het Antwerpse klimaatplan heeft 
de stad Antwerpen immers de 
ambitie om de CO2-uitstoot in 
tien jaar tijd met 50 tot 55% te 
verminderen. Het plan kadert in 
de megalomane, peperdure Green 
Deal van de EU, die Europa in 
2050 zogenaamd ‘klimaatneu-
traal’ zou moeten maken.

Het Vlaams Belang was de enige 
partij die, bij monde van fractie-
leider Sam van Rooy, een kritisch 
geluid liet horen. Van Rooy ver-
wierp de “peperdure CO2-reductie-
dogmatiek” en stelde: “Zorg dragen 
voor ons milieu is uiteraard enorm 
belangrijk, maar geloven dat wij 
zo’n complex systeem als het klimaat 
tot op een tiende van een graad 
kunnen regelen enkel en alleen via 
onze CO2-uitstoot, is potsierlijk en 
getuigt van een megalomaan god-
complex.”

Voor het Vlaams Belang is dé pri-
oriteit dat de energiefactuur voor 
de Antwerpenaars daalt en niet 
stijgt, maar daar is in het Ant-

werpse Klimaatplan niks over te 
lezen. Van Rooy: “Dit klimaatbe-
leid kost de komende tien jaar maar 
liefst 2,6 miljard euro. Dit geld zal 
niet dienen om energie goedkoper 
en betrouwbaarder te maken en 
ook niet voor onze natuur en ons 
milieu, maar in de allereerste plaats 
ten behoeve van minder CO2-uit-
stoot en de tot heilige graal verhe-
ven en steeds fanatieker wordende 
EU-doelstellingen inzake CO2-uit-
stoot en zonne- en windenergie.”

In geen énkel scenario zal er met 
dit klimaatplan een significan-
te daling worden ingezet van de 
elektriciteitsfactuur van de Ant-
werpenaar, en dit terwijl zovele 

Antwerpenaren, zeker in deze co-
ronacrisis, snákken naar een lage-
re elektriciteitsfactuur. Van Rooy 
concludeerde: “Dit klimaatgekke 
stadsbestuur stelt het doemdenken 
en hysterie boven het welzijn van de 
Antwerpenaren. Dat is dom, dat is 
onrechtvaardig en laakbaar, en dat 
zullen wij blijven bestrijden.”

Elke partij, behalve het Vlaams 
Belang, stemde voor het Ant-
werpse klimaatplan. Het Vlaams 
Belang onthield zich omdat er in 
het klimaatplan ook enkele goede 
maatregelen zitten om in te spelen 
op de gevolgen van de klimaatver-
andering.
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Ondanks de positieve bericht-
geving in de pers over de uit-
rol van de vaccinatieprocedure 
in Antwerpen, is het Vlaams 
Belang heel wat minder op-
timistisch. Het stadsbestuur 
heeft, onbegrijpelijk maar 
waar, gekozen voor slechts 
één vaccinatiecentrum in de 
uithoek van Antwerpen, na-
melijk aan Spoor Oost (waar 
ook het COVID-Testdorp is). 
Daar zouden alle inwoners uit 
de Antwerpse districten als-
ook uit vier buurgemeentes 
gevaccineerd moeten worden. 
Vlaams Belang-gemeente-
raadslid Peggy Pooters stelde 
de moeilijke bereikbaarheid 
van dit centrum in vraag. Ze 
is er immers van overtuigd 
dat heel wat mensen uit vrees 
voor het lange of complexe 
vervoerstraject zullen afhaken. 
Onder druk van het Vlaams 
Belang Antwerpen werd geluk-
kig al wel de LEZ-boete tijde-
lijk afgeschaft. Toch zullen nog 
heel wat mensen het openbaar 
vervoer moeten nemen, waar-
in ze opgepropt op elkaar 
mogelijks blootgesteld wor-
den aan het coronavirus. Wij 
pleiten daarom voor de veili-
gere optie van meerdere vac-
cinatiecentra verspreid over de 
verschillende districten, alsook 
voor het uitsturen van mobiele 
vaccinatieploegen. Ook uitte 
Pooters haar bezorgd-
heid over de grote 
wachtruimte voor 
250 personen in 
het vaccinatie-
dorp aan Spoor 
Oost, die een 
potentiële bron 
van coronabe-
smetting is.

Ekeren: Eindelijk controles 
schoolomgevingen

Recent interpelleerde ons 
districtsraadslid Iris 
Marynissen het Ek-
erse college over 
de ronduit onveili-
ge verkeerssituatie 
rondom de Ekerse 
scholen. Zij kreeg van 
de bevoegde schepen echter 
het nietszeggende antwoord dat het 
allemaal toch wel triestig was dat 
mensen zich niet kunnen gedragen 
en het verkeersreglement niet kun-
nen/willen volgen, maar dat het dis-
trict zelf niet veel kan doen behalve 
wat bloembakken zetten.

Zijn antwoord werd aangevuld door 
de districtsburgemeester, die stelde 
begrip te hebben voor onze 
frustraties, maar die (al-
weer) antwoordde dat 
veiligheid, politie en 
eventuele inzet van 
GAS-ambtenaren 
stedelijke bevoegdhe-
den zijn. Dit terwijl er 
toch overleg is tussen de 
politiediensten en de district-
sburgemeesters. Een gemakzuchtig 
antwoord dus waarbij hij zijn eigen 
verantwoordelijkheid als burgerva-
der al te gemakkelijk van zich af-
schuift.

Omdat het college voor actie en 
antwoorden dus – alweer – naar de 
stad verwees, nam onze Antwerpse 
fractieleider Sam van Rooy het no-
dige initiatief in de gemeenteraad. 

Door onze initiatieven op zowel 
districts- als gemeenteraadsniveau 
werd er nu eindelijk actie onder-

nomen. Hopelijk blijft het 
niet bij deze ene keer en 

komen er regelmatige 
controles, want voor 
het Vlaams Belang 
staat de veiligheid 

van onze kinderen 
voorop!

Borgerhout-Deurne: Tram-
keerlus Gitschotellei-Draken-
hoflaan-Boekenberglei

Reeds enkele jaren is er sprake van 
een nieuwe keerlus voor trams waar-
bij de oude keerlus ‘Eksterlaar’ zou 
verdwijnen en er een nieuwe keerlus 
zou komen op het stuk Gitschotel-
lei, Drakenhoflaan en Boekenber-

glei. Aan het kruispunt van 
de Boekenberglei en de 

Drakenhoflaan zouden 
de verkeerslichten 
verdwijnen en wordt 
alles geregeld via ver-

keerseilandjes. Bijna 
alle parkeerplaatsen 

aan de kerk zullen ver-
dwijnen. 

Er was vanuit de buurt groot pro-
test tegen deze plannen, die 
uitgingen van een totale 
bomenkap en het ver-
dwijnen van de suc-
cesvolle woensdag-
markt. In het nieuwe 
ontwerp zijn de be-
trokken straten dan 
ook groener gebleven: 
op de Gitschotellei blijven de 

grote volwassen bomen behouden 
aan de noordzijde en aan de zuidzij-
de komen nieuwe bomen. Ook de 
bestaande monumentale eiken op 
de Boekerberglei blijven behouden. 
Van de huidige 195 bomen zou 
men dus zelfs evolueren naar in to-
taal 293 bomen, waarvan er van de 
huidige bomen 130 zullen blijven 
staan, waaronder 33 oude eiken.

Over de hele lengte van de werken, 
tot aan het Eksterlaar, wil men de 
kruispunten herinrichten zodat het 
voor voetgangers en fietsers vei-
liger wordt om over te 
steken. Tijdens deze 
werken is het logisch 
dat de markt op de 
Gitschotellei niet 
kan blijven staan, die 
zou verhuizen naar de 
Karel De Preterlei.

Zal het nieuwe ontwerp echter geen 
files veroorzaken en creëert men geen 
gevaarlijk kruispunt Drakenhof-
laan-Boekenberglei? De markt mag 
blijven, maar de marktkramers krij-
gen wel links en rechts van hun kra-
men doorrijdende trams. Is dit veilig? 
Kostprijs van dit project is 6,5 miljoen 
euro, is het dat waard? In het nieuwe 

vervoersplan van De Lijn komen 
namelijk niet meer trams 

naar Deurne-Zuid, 
maar juist minder. 
Waarom moet deze 
nieuwe keerlus dan 
worden aangelegd? 

Het Vlaams Belang kant 
zich daarom tegen de aan-

leg van deze nieuw tramkeerlus.

Wilrijk

Wilrijk staat in de zuidrand van Ant-
werpen bekend als een leuke shop-
pingkern, maar kampt momenteel 
helaas met toenemende leegstand. 
Dat was al voor de coronapande-
mie het geval, maar nu neemt het 
probleem wel erg toe. In winkelcen-
trum ‘De Kern’ blijft de leegstand 
stijgen. De Heistraat, de hoofd-
straat van Wilrijk, met De Kern als 
‘kloppend winkelhart’, wordt door 
de coronacrisis geconfronteerd met 

veel minder klanten en nieuwe 
faillissementen. Ook de 

Jules Moretuslei kent 
momenteel al een 
leegstand van bijna 
15 panden.

De hoge huurprij-
zen en verminderde be-

zoekersaantallen, ook door 
de concurrentie van e-commerce, 
liggen aan de basis, en de huidige 
coronacrisis heeft de doodsteek ge-
geven aan diverse zaken in het cen-
trum van Wilrijk.  Bestaande win-
kels zoals ‘Level66’ hebben moeite 
om de hoge huurprijzen te blijven 
betalen.

Districtsraadslid Werner De Gres 
wil dat het bestuur dringend een 
plan op tafel legt om de handels-
kern van Wilrijk te versterken, 
omdat leegstand verloedering in de 
hand werkt. Het Wilrijks handels-
centrum moet beter beheerd wor-
den zodat bestaande handelszaken 
ademruimte krijgen en starters be-
ter ondersteund worden. 

Pleidooi voor 
meerdere 
Antwerpse 
vaccinatie-
centra

Nieuws uit onze districten

Fractieleider Deurne
Jan Van Wesembeeck

Fractieleider Wilrijk
Werner De Gres

Fractieleider Borgerhout
Marc De Meyer

Fractieleider Ekeren
Kurt Van Noten



ONZE VRIJHEID BESCHERMEN
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We schatten pas 
echt iets naar waarde wanneer het ons afgeno-
men wordt. Een avondklok, niet meer met vrien-
den op café of restaurant kunnen gaan, je familie 
niet meer kunnen zien of geliefden niet kunnen 
vastpakken. Het zijn fundamentele beperkingen 
waarmee we allen geconfronteerd werden en 
worden. 

Met onze partij hebben we steeds naar het even-
wicht tussen vrijheid en verantwoordelijkheid 
gestreefd: elke vrijheidsinperking moet redelijk, 
tijdelijk en doeltreffend zijn. En dat zijn de maat-
regelen vaak niet. Maar onze vrijheid kwam 
ook op andere fronten onder vuur te liggen. ‘Big 
Tech’-bedrijven als Facebook, Google en Twitter 
beheren de grootste publieke fora die de mens-
heid ooit gekend heeft, maar hebben geen enke-
le democratische legitimiteit. 

TEGEN CENSUUR

De gevolgen zijn dan ook niet te overzien wan-
neer deze techbedrijven in de ban komen van 
een politiek correcte censuurlobby en onze vrij-
heid van meningsuiting op een fundamentele 

manier gaan beperken. Van foto’s van Zwarte 
Piet op een familiefeestje, tot politiek incorrecte 
meningen - alles moet eraan geloven. De cen-
suur van die bedrijven moet aan banden gelegd 
worden. De absolute grondvoorwaarde voor de-
mocratie is vrije meningsuiting. Ons standpunt is 
klaar en duidelijk: iedereen mag alles zeggen, 
zolang je niet oproept tot geweld.

TEGEN ONVEILIGHEID

Tot slot. Eén van de meest fundamentele aspecten 
van vrijheid, is veiligheid. Wanneer je niet meer 
onbezorgd door je stad kan wandelen, ben je 
op een heel concrete, fysieke manier niet meer 
werkelijk vrij. Jammer genoeg is dat maar al te 
vaak het geval in onze Vlaamse steden. Zoals u 
weet, kaarten we dat steevast aan. Onze partij is 
dan ook niet voor niets de partij van wet en orde 
bij uitstek, én de vrijheidspartij van Vlaanderen. 

Wij blijven uw vrijheid verdedigen, daarop mag 
u rekenen.

Tom Van Grieken

“DE ABSOLUTE GRONDVOORWAARDE VOOR 
DEMOCRATIE IS VRIJE MENINGSUITING.  
IEDEREEN MAG ALLES ZEGGEN, ZOLANG  
JE NIET OPROEPT TOT GEWELD.”

DE EUROPESE VACCINATIE-
STRATEGIE FAALT 
In de wereldwijde wedloop naar vaccins sloeg de Europese Unie 
een belabberd figuur. Europees Parlementslid Gerolf Annemans 
trok hard van leer tegen de Europese Commissie. “De vaccinatie-
zaak was niet hun eerste blunder, maar het is zeker een van de 
grootste”, klonk het. 

Om ‘vaccinnationalisme’ te 
voorkomen, wilde de Europese 
Commissie onder leiding van 
Ursula von der Leyen de bestel-
ling, prijszetting en levering 
van vaccins in de plaats van 
de lidstaten regelen en ze trok 
het dossier naar zich toe. De 
Commissie kwam echter over-
al te laat, sloot contracten af 
die kaas met gaten bleken en 
speelde uiteindelijk zelfs met 
de idee van een exportverbod.

EU-BUREAUCRATIE

De beslissing van de Europese 
Commissie om de corona-pan-
demie te misbruiken voor een 
inbraak in het gezondheids-
beleid van de lidstaten was 
hoe dan ook ronduit een ver-
gissing. Lidstaten die al vrij 
ver stonden met hun eigen 
initiatieven zoals Duitsland, 
Italië, Nederland en Frankrijk 
beklaagden zich al snel dat 
ze door hun naïviteit veel te 
vlot in de grijpgrage, trage 
en bureaucratische armen van 
de Commissie zijn gedreven. 

“Het bijna-religieuze dogma 
dat alle bevoegdheden die Eu-
ropees worden uitgeoefend tot 
betere resultaten leiden, bleek 
andermaal onwaar”, zei An-
nemans dan ook. 

VK DOET BETER

Het Verenigd Koninkrijk bleek 
na de Brexit overigens veel 
efficiënter zijn vaccinatiestra-
tegie uit te rollen dan de EU. 
Plots was (Europees) nationa-
lisme geen vies woord meer. 
Commissievoorzitter Ursula 
von der Leyen wilde zelfs 
naar de noodrem grijpen en 
exportbeperkingen uitvaardi-
gen voor vaccins die in de EU 
werden geproduceerd, om zo 
het Verenigd Koninkrijk een 
hak te zetten. Conclusie van 
Gerolf Annemans: “De vacci-
natiezaak was niet de eerste 
blunder van deze Commissie, 
maar het is zeker een van de 
grootste van haar blunders tot 
nu toe. De Europese Unie zou 
beter op een totaal nieuwe 
leest geschoeid worden.”

“HET DOGMA DAT BEVOEGDHEDEN DIE 
EUROPEES WORDEN UITGEOEFEND TOT 
BETERE RESULTATEN LEIDEN, BLEEK  
ANDERMAAL ONWAAR”

KOMT STRAKS UW BUS 
NIET MEER? 
In het Vlaams Parlement leverde het Vlaams Belang bij monde van Vlaams Parlementslid Wim Verhey-
den forse kritiek op nieuwe plannen in verband met de organisatie van het openbaar vervoer. Volgens 
een studie zullen die er immers toe leiden dat maar liefst één op tien Vlamingen geen vaste busdienst 
meer zal hebben in de eigen woonkern en dat er veel meer zal moeten worden overgestapt zonder ga-
rantie dat men de overstap wel zal halen. Ook in Antwerpen worden opnieuw meerdere lijnen geschrapt 
waardoor volledige wijken niet meer bediend worden. 

Hoe kan dat gebeuren? De 
Vlaamse regering maakt werk 
van een nieuw systeem van 
openbaar vervoer, dat ‘basis-
bereikbaarheid’ heet. Tot nu toe 
was het zo dat De Lijn de regie 
van het aanbod in handen heeft. 
Dat verandert. Vijftien vervoers-
regio’s krijgen voortaan een 
budget toegeschoven en moeten 
zelf plannen de uittekenen voor 
de organisatie van de mobiliteit 
in hun regio. Zij moeten werk 
maken van een ‘combimobiliteit’ 
waarbij naast een treinnet, een 
kernbusnet en een aanvullend 
net ook een vervoer ‘op maat’ 

zou voorzien worden met bij-
voorbeeld taxi’s en deelsteps. 

REGERING GEEFT TE 
WEINIG GELD

Dat de vervoersregioraden – 
waar burgemeesters en schepe-
nen van de tot die regio behoren-
de gemeenten deel van uitmaken 
– zelf de plannen zouden uitte-
kenen, moest garant staan voor 
een goede organisatie. Waar 
het Vlaams Belang echter al van 
meet af aan voor waarschuw-
de, gebeurt nu echter. Er wordt 
onvoldoende budget voorzien 

voor de regio’s en het resultaat 
van de nieuwe regeling is geen 
beter, maar zelfs veel minder 
aanbod! Minister van Mobiliteit 
Lydia Peeters (Open Vld) rekent 
er nu op dat het aanvullend te or-
ganiseren ‘vervoer op maat’ een 
oplossing kan bieden, maar veel 
vertrouwen boezemt dat niet in. 
De budgetten die ze de gemeen-
ten daarvoor toespeelt liggen 
immers veel te laag. 

SOCIAAL ZWAKKEREN DE DUPE

“De grote dupe dreigen die men-
sen te worden die het nu al niet 
gemakkelijk hebben om zich te 
verplaatsen, omdat ze het fysiek 
niet kunnen, omdat ze geen wa-
gen hebben of omdat ze met een 
oudere wagen rijden die in de 
lage-emissiezones niet welkom 
is”, zei Wim Verheyden. Het 
parlementslid gaf aan te vrezen 
dat de factuur van het vervoer op 
maat uiteindelijk doorgeschoven 
zal worden naar de gebruikers. 
Hij deed een duidelijke oproep 
tot de minister: “Laat de Vlamin-
gen die voor hun vervoer aange-
wezen op openbaar vervoer niet 
in de steek! Als u werkelijk be-
kommerd bent om die mensen, 
zorgt u voor meer budgetten 
zodat iedereen kan blijven reke-
nen op een goede en betaalbare 
dienstverlening.”


