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De socialisten bepalen

We hebben het al vaker gezegd 
en geschreven: de invloed van 
de sp.a in het Antwerps stads-
bestuur is groot, véél te groot. 
Nadat de N-VA in 2012 de 
socialisten na meer dan 70 jaar 
aan de macht in Antwerpen 
het stadhuis had uitgegooid, 
zijn de socialisten vandaag weer 
helemaal terug. De soms stoe-
re praat van burgemeester Bart 
De Wever (N-VA) kan niet ver-
hullen dat hij gebonden is aan 
het bestuursakkoord dat hij in 
2018 heeft gesloten met Open 
Vld en sp.a, de zogenaamde 
‘Bourgondische coalitie’.

In dat bestuursakkoord, dat 
‘De Grote Verbinding’ heet, 
staan heel wat linkse maatre-
gelen, zoals ook het invoeren 

van ‘mystery calls’ (anonie-
me controles) in Antwerpen. 
Zulke mystery calls komen 
erop neer dat alle eigenaren 
van huizen en appartementen 
als potentiële racisten worden 
beschouwd. Door verhuurders 
anoniem op te bellen wil het 
stadsbestuur controleren of ze 
hun pand of appartement wel 
aan vreemdelingen of alloch-
tonen willen verhuren. Wil de 
verhuurder dit om welke re-
den dan ook niet, dan wordt 
hij als racist gebrandmerkt 
en is hij strafbaar. Deze link-
se heksenjacht op autochtone 
Vlamingen moet stoppen.

Brochure ‘Baas in eigen 
huis’

Vlaams Belang Antwerpen 
pikt dit niet! Daarom schre-

ven Anke Van dermeersch 
en Filip Dewinter een uitge-
breide brochure voor huis-
bazen en eigenaars van wo-
ningen en appartementen. 
Daarin staat hoe zij op een 
vindingrijke, maar wettelij-
ke manier kunnen omgaan 
met die degoutante ‘mystery 
calls’, zodat ze niet lasterlijk 
kunnen worden beschuldigd 
van ‘racisme’ of ‘discrimina-
tie’. De adviezen van Anke 
en Filip zijn deels van juri-
dische, deels van praktische 
aard. De titel van deze bro-
chure, ‘Baas in eigen huis’, 
dekt de lading bijzonder 
goed. Want voor Vlaams 
Belang Antwerpen is maar 
één iemand de baas in zijn 
eigen huis, en dat is níet de 
bemoeizuchtige overheid, 
maar wél de eigenaar!

Steeds meer 
jonge criminelen

p. 6

Bestel gratis de brochure ‘Baas in eigen huis’! Ga snel naar p. 2.

U wil ook graag een affiche van ‘Baas in eigen huis’? Bestel gratis een 
affiche door te e-mailen naar antwerpen@vlaamsbelang.org

BAAS
IN EIGEN
HUIS

HET NIEUWE 
BOEK VAN TOM 
VAN GRIEKEN

Lees p. 8



Het Antwerps stadsbestuur wil eerstdaags 
starten met ‘gerichte anonieme controles’ 
bij verhuurders van woningen en apparte-
menten om ‘racisme en uitsluiting’ aan te 
pakken. In de praktijk wil het stadsbestuur 
eigenaars van panden verplichten om mi-
granten te huisvesten en voert het N-VA-
Open Vld-sp.a-stadsbestuur een ‘vreemde-
lingen eerst’-beleid waarbij via praktijktesten 
vreemdelingen 
en allochtonen 
positief gedis-
crimineerd (lees 
b e v o o r d e e l d ) 
worden. Ver-
huurders worden 
geconfronteerd 
met de dagelijk-
se realiteit en 
proberen hun 
pand maximaal 
te laten renderen, 
hun huurders maximaal comfort te geven 
en hun huis of appartement in goede staat 
te behouden. Het is dan ook niet meer dan 
logisch dat ze zelf de keuze mogen maken 
aan wie ze hun eigendom wensen te verhu-
ren.

Iedereen racist?

De zogenaamde praktijktesten zijn een 
verkeerd signaal en wekken de indruk dat 
iedereen racist is. In naam van ‘de mensen-
rechten’, de ‘diversiteit’ en het zogenaamde 
‘antiracisme’ worden Vlaamse huisbazen 
door de mystery callers niet alleen bespio-
neerd maar ook geculpabiliseerd. Wellicht 
zullen ze – wanneer ze via de praktijktesten 
‘schuldig’ bevonden worden – vervolgd en 
afgeschilderd worden als ware criminelen.

Aanpassen of opkrassen

Heel dikwijls ligt het feit dat verhuurders 
geen voorstander zijn om aan allochtonen 
te verhuren aan een attitudeprobleem bij de 
allochtonen zelf. Een aantal van hen wei-
gert zich immers aan te passen en zorgt voor 
overlast en problemen. Ook het feit dat vele 

allochtonen nauwelijks de Nederlandse taal 
machtig zijn, kan leiden tot heel wat pro-
blemen.

Heksenjacht

Het Vlaams Belang verwerpt de door het 
stadsbestuur georganiseerde heksenjacht en 
wil de mystery calls het liefst zo snel moge-

lijk weg. In plaats 
van huisbazen 
tot opgejaagd 
wild te maken 
en hen voor alle 
problemen van 
de multiculture-
le samenleving 
en de massa-im-
migratie verant-
woordelijk te 
stellen, zou men 
beter de hand in 

eigen boezem steken. Met de mystery calls 
legt men de verantwoordelijkheid voor alles 
wat fout loopt volledig bij de verhuurders. 
Allochtone huurders die zich misdragen, 
overlast veroorzaken of weigeren hun huur 
te betalen worden ongemoeid gelaten. 

Aan uw kant

Huisbazen moeten baas kunnen zijn in hun 
eigen huis. Zij hebben het recht om in hun 
eigendom te weigeren en toe te laten wie 
zij willen. Het Vlaams Belang heeft een 
‘Politiek Incorrecte Gids voor Verhuurders 
en Huiseigenaars’ gepubliceerd. Deze gids 
biedt u de kans om binnen het kader van 
de huidige wetgeving u te wapenen tegen 
de praktijktesten.

Het wordt verder ook tijd dat we niet alleen 
baas worden in ons eigen huis, maar dat we 
als Antwerpenaren en Vlamingen ook op-
nieuw baas worden in onze eigen stad en 
ons eigen land. Het wordt tijd om Antwer-
pen en Vlaanderen terug te geven aan de 
Vlamingen!

Filip Dewinter
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb 
twitter.com/fdw_vb 

www.filipdewinter.be 

Baas in eigen huis

Nieuwe granaatexplosies 
in Antwerpen

Bestel de gratis brochure ‘Baas in eigen huis!’

Anke Van dermeersch en Filip Dewinter hebben een brochure ge-
schreven die huisbazen en eigenaars van woningen en appartementen 
moeten wapenen tegen de zogenaamde ‘praktijktesten’ waarbij via ‘ge-
richte anonieme controles’ (mystery calls) 
verhuurders van woningen en appartementen 
gecontroleerd worden op ‘racisme en uitslui-
ting’. Met deze brochure wil het Antwerpse 
Vlaams Belang zich keren tegen het ‘vreem-
delingen eerst’-beleid van het N-VA-Open 
Vld-sp.a-stadsbestuur. Aan de positieve 
discriminatie van vreemdelingen en alloch-
tonen moet immers een einde komen! We 
moeten als Vlamingen opnieuw het recht 
hebben om baas te zijn in ons eigen land en 
dus ook in ons eigen huis!

Ik bestel                     exemplaren van de brochure “Baas in eigen huis”
Naam:  
Achternaam: 
Adres:  
 
 
Gsm nummer: 
Email: 

Mail deze gegevens naar antwerpen@vlaamsbelang.org of stuur ze via de post naar Vlaams 
Belang Antwerpen, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen. Ook te bestellen via 03 216 92 13
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POLITIEK INCORRECTE/JURIDISCH CORRECTE GIDS VOOR VERHUURDERS EN HUISEIGENAARS.

FILIP DEWINTER
ANKE VAN DERMEERSCH

Brochure - Baas in eigen huis(def).indd   1
Brochure - Baas in eigen huis(def).indd   1
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BAAS
IN EIGEN
HUIS

Ook in 2020 is de drugsmaffia in Antwerpen nog altijd de baas op 
straat. Zo ontplofte er in de nacht van 24 op 25 januari een granaat 
in het district Deurne (Victor De Langhestraat). Er vielen gelukkig 
geen gewonden, maar er was schade aan ramen, een garage en auto’s. 
Amper twee maanden eerder was Deurne al het toneel van een gra-
naataanslag, toen in de Van Heystveltstraat ‘s nachts een granaat in 
een woning werd gegooid. Ook in 2018 werden in dezelfde Deurnese 
straat al eens twee explosieven naar een woning gegooid, met schade 
aan wagens en gevels tot gevolg.

In Wommelgem ontplofte 
er tevens een granaat (Mel-
kerijstraat), die veel schade 
veroorzaakte aan de voor-
deur, de gevel en aan enkele wagens. Ook in Merksem, aan Leiebos, 
werd een aanslag met granaten gepleegd. In Ekeren werd een woning 
waar een 74-jarige dame woont zelfs beschoten met een kalasjnikov. 
Enkele kogels doorboorden de radiator in haar woonkamer, en ook 
haar rolluik en voordeur raakten beschadigd. De bewoonster zat op 
dat moment televisie te kijken en raakte bij wonder gelukkig niet 
gewond. De aanslagpleger had zich allicht van adres vergist. Dit had 
dus iedereen kunnen overkomen.

Al deze gewelddadige aanslagen in Antwerpen zijn gelinkt aan het 
drugsmilieu. Op een gegeven moment waren er in Antwerpen op 
slechts drie dagen tijd niet minder dan drie aanslagen met granaten en 
oorlogswapens! De vraag is niet of er slachtoffers zullen vallen, maar 
wanneer. De situatie is zeer zorgwekkend en boezemt Antwerpenaren 
angst in. Voor het Vlaams Belang mag dit nooit het nieuwe normaal 
worden.

Voor Filip Dewinter is de maat vol: ‘De burgemeester moet terug 
de baas worden in onze stad. Alleen een keiharde aanpak werkt. Zet 
dus desnoods het leger in op locaties waar al twee of meer aansla-
gen hebben plaatsgevonden en er dus een verhoogd risico is!’
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Anke Van dermeersch en Filip Dewinter:
“Huiseigenaars hebben recht op vrije keuze!” 

Waarom hebben jullie deze 
brochure geschreven?

Anke: Omdat wij vinden dat 
mensen niet alleen baas in ei-
gen land moeten zijn, maar 
ook baas in hun eigen huis. De 
overheid wil steeds meer te zeg-
gen hebben over het eigendom 
van mensen, of het nu hun auto 
of hun woning is. Het Vlaams 
Belang is een vrijheidspartij 
die strijdt tegen dat soort over-
heidsinmenging.

Filip: Onder het mom van 
‘diversiteit’ en ‘antiracisme’ 
willen politici hún mening en 
wil opdringen aan de burgers. 
Maar huiseigenaren moeten 
helemaal zélf kunnen bepalen 
aan wie ze hun huis of appar-
tement verhuren. De ‘mystery 
calls’ of anonieme controles via 
telefoon die het stadsbestuur 

nu zal invoeren, ontketent een 
heksenjacht op huiseigenaren 
en zal ze verplichten om aan 
eender wie te verhuren, met 
name allochtonen en mensen 
van vreemde origine.

De brochure heet een ‘poli-
tiek incorrecte’ maar ‘juri-
disch correcte’ gids voor ver-
huurders en huiseigenaars. 
Leg eens uit.

Anke: Ik ben juriste, dus ik 
ben op zoek gegaan naar wel-
ke wetgeving, welke juridische 
middelen en welke rechten 
verhuurders en huiseigenaars 
hebben om zich te wapenen 
tegen de ‘mystery calls’. En 
dat zijn er gelukkig heel wat. 
Met onze brochure willen wij 
hen daarover informeren en 
sensibiliseren, want velen zijn 
er waarschijnlijk slecht van op 

de hoogte. Ons doel is dat ver-
huurders leren hoe ze op een 
slimme manier kunnen om-
gaan met de mystery calls. Mits 
het toepassen van bepaalde ‘tips 
en tricks’ kunnen verhuurders 
op een legale manier voorko-
men dat ze worden ‘betrapt’ en 
beboet. De gids sluit af met ’15 
praktische verhuurtips’ die nut-
tig zijn voor zowel ervaren als 
nieuwe verhuurders!

Hoe verlopen die ‘mystery 
calls’ precies?

Anke: De mystery caller belt 
verhuurders, immobiliënkan-
toren of huiseigenaars op en 
geeft zich uit voor een poten-
tiële huurder van allochtone 
afkomst. Deze anonieme beller 
zal volgens een bepaald draai-
boek telefoneren en al te con-
crete vragen vermijden. Zijn of 

haar doel is om te checken of 
iemand al dan niet zijn of haar 
pand verhuurt aan iemand met 
een vreemde naam, een alloch-
toon of vreemdeling.

Filip: Het is dan ook belangrijk 
dat u op geen enkel moment 
meldt dat het pand reeds ver-
huurd is wanneer dit niet het 
geval is. Want dezelfde dag zal 
u gecontacteerd worden door 
een andere mystery caller die 
zich als een (perfecte) potenti-
ele huurder van autochtone af-
komst zal voordoen. Wanneer 
u dan plotseling zou zeggen dat 
het pand wel degelijk nog te 
huur is, kunt u op basis hiervan 
vervolgd en veroordeeld wor-
den.

Critici zullen zeggen dat u ra-
cisme of discriminatie in de 
hand werkt.

Filip: Dat is onzin. Dit gaat 
puur om de vrijheid en onaf-
hankelijkheid van huiseige-
naars. De overheid kan niet in 
hun hoofd kijken en moet dus 
ook geen valse intentieproces-
sen maken over hun beweegre-
den om aan iemand niet te ver-
huren. Er bestaat wel degelijk 
zoiets als het recht om te ‘dis-
crimineren’, het recht op vrije 
keuze.

Anke: Laat ons inderdaad ook 
niet vergeten dat eigenaars goe-
de redenen kunnen hebben om 
hun pand of appartement niet 
te verhuren aan bepaalde men-
sen en culturen, bijvoorbeeld 
wegens slechte ervaringen in het 
verleden of taalbarrières. Het 
principe dat iedereen baas is in 
zijn eigen huis, is voor ons hei-
lig en een kwestie van gezond 
verstand!

Sinds 1 januari 2020 is een 
nieuwe regeling van kracht die 
er op neerkomt dat er alleen op 
het centraal commissariaat op 
de Noorderlaan een 24/24u en 
7/7 onthaal is met vrije inloop 
voor alle burgers. Alle 14 ande-
re commissariaten zijn enkel na 
afspraak te betreden voor het 
indienen van klachten en der-
gelijke. Dit wordt ons verkocht 
als ‘meer blauw’ op straat, maar 
de échte reden daarvoor is ui-
teraard besparingen.

De zogenaamde ‘wacht’ valt 
daardoor weg: mensen met er-
varing die in het verleden de 
front- en back office waren van 
het politieonthaal en die er ook 
bewust voor hadden gekozen 
om precies die job uit te voe-
ren, verdwijnen uit de politie-
kantoren. Terecht kan dit nieu-
we onthaalconcept rekenen op 
heel wat kritiek, niet alleen bij 
burgers die zich vragen stellen 
over de kwaliteit van de dienst-
verlening maar ook intern bij 
de politie.

Gemeenteraadslid Filip 
Dewinter (Vlaams Belang) uit-
te hier dan ook felle kritiek op: 
“Wat met dringende gevallen, 

mensen die dringend hulp nodig 
hebben? Moeten die allemaal 
naar de Noorderlaan? Moet ie-
mand die beroofd is van zijn 
handtas en of portefeuille naar 
die verre Noorderlaan? Wat met 
gevallen van vluchtmisdrijf, ge-
stolen documenten, verkrachting, 
…?” aldus Dewinter, “Dit is 
toch niet realistisch? In hoeverre 
kan een burger nog een afspraak 
maken om aangifte te doen bij 
de politie? De dienstverlening, de 
kwaliteit gaat er enorm op ach-
teruit, zoveel is duidelijk!”

Overigens is ook de manier 
waarop dit is onderhandeld 
met de politiemensen en -vak-
bond, evenals de wijze waarop 
dit wordt gecommuniceerd 

zowel naar de gemeenteraadsle-
den als naar de burgers, onder-
maats. Heel wat politieperso-
neelsleden voelen zich bekocht 
en ondergewaardeerd. 

Filip Dewinter liet ook niet na 
om de hypocriete rol van de sp.a 
op de korrel te nemen: “Naar 
aanleiding van de verkiezingen 
had de sp.a in punt 10 van haar 
veiligheidsplan gesteld dat de partij 
voorstander is van het openhouden 
van toegankelijke politiehuizen 
met verruimde openingsuren en 
een basisaanbod aan politiezorg.” 
stelt Dewinter verder. “Concreet 
stond in het sp.a-programma: in 
iedere politieafdeling (zes in to-
taal) komt er een politiehuis dat 
24/24 en 7/7 open en toegankelijk 
is via vrije inloop voor alle bur-
gers. Vandaag stellen we vast dat 
de sp.a deze verkiezingsbelofte in 
de vuilnisbak heeft gegooid, want 
het stadsbestuur van N-VA, sp.a 
en Open Vld doet nu precies het 
tegenovergestelde. Schepen Jinnih 
Beels kreeg haar warme school-
maaltijden, maar in ruil daar-
voor laat ze de politie vallen en 
blijft de Antwerpenaar, die het 
nu met een pak minder dienst-
verlening moet stellen, in de kou 
staan.”

Stad Antwerpen geeft maar 
liefst 347.000 euro belastinggeld 
uit aan mediacampagne
In oktober lanceerde de stad Antwerpen een grote media-
campagne die ‘De Grote Verbinding’ heet. De 
bedoeling is om de Antwerpenaren en Vla-
mingen ervan overtuigen dat de werken voor 
de toekomstige Oosterweelverbinding, en 
vooral de enorme hinder die ermee gepaard 
zal gaan, de moeite waard zijn. Alles opge-
teld gaf de stad daar maar liefst 347.000 
euro belastinggeld aan uit (253.000 euro 
aan media-advertenties, 84.000 euro aan de 
ontwikkeling van de campagne en 10.000 
euro aan een boekje en stand op de Boeken-
beurs).

Vlaams Belang-gemeenteraads-
lid Anke Van dermeersch, 
die deze cijfers opvroeg bij 
schepen Koen Kennis 
(N-VA), haalt uit. “Dit is 
gigantisch veel geld voor 
propaganda die be-
doeld is om het uitstel 
met vijf jaar van het 
Oosterweelproject ver-
kocht te krijgen aan de 
moegetergde Antwerpe-
naren.”

Op Linkeroever zijn er reeds 
werken gestart ten behoeve van 
de Oosterweelverbinding. De 
echte hinder voor de hele stad 
zal de komende maanden begin-
nen en duren tot minstens 2030.

Houd onze politiekantoren open 
en toegankelijk
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Sam van Rooy nieuwe fractieleider  
Vlaams Belang Antwerpen! 

Het was reeds aangekondigd in 
de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 14 okto-
ber 2018, maar nu is het offici-
eel: Filip Dewinter (57) heeft de 
fakkel doorgegeven aan Sam van 
Rooy (34), die de nieuwe frac-
tieleider wordt voor het Vlaams 
Belang in de Antwerpse ge-
meenteraad. Het was een speci-

aal moment, want de verdienste 
van Vlaams Belang-boegbeeld 
Filip Dewinter is enorm en hij 
heeft de Vlaams Belang-fractie 
in Antwerpen niet minder dan 
26 jaar lang geleid.

Filip Dewinter is en blijft voor 
alle duidelijkheid Antwerps 
gemeenteraadslid en Vlaams 

volksvertegenwoordiger. Sam 
van Rooy werd op 14 oktober 
2018 verkozen tot gemeente-
raadslid en sinds de verkiezin-
gen van 26 mei 2019 is hij ook 
Vlaams volksvertegenwoordi-
ger. En nu dus ook fractieleider 
in Antwerpen.

Op de nieuwjaarsreceptie van 
Vlaams Belang Antwerpen op 
5 januari gaf van Rooy zijn eer-
ste toespraak als nieuwe frac-
tieleider. Voor die gelegenheid 
kreeg hij van uittredend frac-
tieleider Dewinter een cactus 
cadeau: “Want ook in de moei-
lijkste omstandigheden blijft een 
cactus overleven. Een cactus blijft 
snedig en scherp en laat zich door 
niemand of nooit doodknuffe-
len,” aldus Dewinter.

In zijn toespraak wees van 
Rooy erop dat het Vlaams 

Belang “niet extreemrechts is, 
maar wel extreem realistisch”. 
En hij gaf aan dat het in het 
demografisch snel verande-
rende Antwerpen meer dan 
ooit nodig is om het kaf van 
het koren te scheiden, en dat 
hij het als zijn taak ziet om 
scherper af te lijnen welke 
mensen voor ons precies tot 
het kaf en wie tot het koren 
behoren: “We moeten duidelij-
ker uitleggen wie ‘onze mensen’ 
in onze bekende slogan ‘Eerst 
onze mensen’ precies zijn, en 

wie niet.”

Op de gemeenteraad van 
dinsdagavond 28 januari wis-
selden Filip Dewinter en Sam 
van Rooy van plaats op de 
banken van de raadzaal: van 
Rooy schoof een bank naar 
voor en komt naast Anke 
Van dermeersch te zitten. 
Dewinter verhuist naar de 
tweede rij. Van Rooy hield 
onmiddellijk een vlammend 
betoog tegen halal-voeding op 
onze Antwerpse scholen.

Van Rooy: “We moeten scherper aflijnen wie 
tot ‘onze mensen’ behoort en wie niet”

Hoe kwam u bij het Vlaams 
Belang terecht?

Na mijn wielercarrière en in-
genieursstudie heb ik eerst een 
viertal jaar in de wegenbouw 
gewerkt. Ik vind dat belang-
rijk, ik hou niet van politici 
die niet met hun beide benen 
in het échte leven hebben ge-
staan. Op een gegeven moment, 

ook door de snel veranderende 
politiek-maatschappelijke om-
standigheden, heeft de politie-
ke microbe mij zwaar gebeten. 
Na enkele publicaties over de 
islam ben ik in 2011 aan de 
slag gegaan als beleidsmede-
werker sociale zaken en werk 
voor de Partij voor de Vrijheid 
van Geert Wilders. Mijn eerste 
politieke stappen waren dus in 

het Nederlandse parlement, de 
Tweede Kamer.

Vervolgens ben ik beginnen te 
werken op de studiedienst van het 
Vlaams Belang en werd ik de pers-
woordvoerder van onze Antwerpse 
afdeling en van Filip Dewinter. 
Die job heb ik de afgelopen zeven 
jaar met veel plezier en passie ge-
daan. Ik kom oorspronkelijk uit 

een socialistisch nest en heb zelfs 
ooit mijn eerste – en meteen ook 
laatste! – stem aan Groen gegeven, 
maar ondertussen ben ik toch al 
tiental jaar een zéér overtuigd 
PVV’er/Vlaams Belanger. En je 
weet wat men zegt: bekeerlingen 
zijn altijd radicaler. (lacht)

Hoe voelt het om Filip 
Dewinter op te volgen als frac-

tieleider in de Antwerpse ge-
meenteraad?

Als geboren en getogen Antwer-
penaar ben ik natuurlijk heel blij, 
dit is een droom die uitkomt. 
Het is bovendien een enorme eer 
om de fakkel te mogen overne-
men van een groot politicus als 
Filip Dewinter, hij is toch wel 
een van de invloedrijkste politici 
in dit land van de afgelopen de-
cennia. Filip is al jaren mijn po-
litieke leermeester. Tegelijkertijd 
zijn het grote schoenen om te 
vullen en is dit natuurlijk vooral 
ook een bijzonder grote verant-
woordelijkheid. 

Alleszins zal ik er echt alles aan 
doen om het Vlaams Belang in 
Antwerpen te doen groeien. Van-
zelfsprekend zie ik het als mijn 
hoofdopdracht om Antwerpen 
te behoeden voor nog meer mas-
sa-immigratie en islamisering. 
Geen Antwerpistan dus!

Het Vlaams Belang staat ook 
mogelijk op een kantelpunt.

Absoluut. Na 42 jaar zijn wij 
als partij in een heel nieuwe 
fase terechtgekomen waarin het 
doorbreken van het cordon sa-

• 34 jaar, geboren in Antwerpen
• industrieel ingenieur bouwkunde
• ex-wielrenner (Jong Vlaanderen Cycling Team)
• jeugdauteur en schrijver, publicist op www.doorbraak.be 
(boeken: Smokkel in Egypte, De Vampierenmoord,  
De islam. Kritische essays over een politieke religie,  
Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU,  
Voor vrijheid dus tegen islamisering)
• website: www.samvanrooy.be



nitaire en dus bestuursdeelname 
echt mogelijk wordt. En dit zo-
wel op Vlaams als op stedelijk 
en gemeentelijk niveau. Dat is 
een enorme opportuniteit, maar 
er zijn natuurlijk ook valkuilen. 
Vandaar de cactus die ik van 
Filip kreeg: we mogen ons nooit 
laten doodknuffelen en te veel 
water bij onze wijn doen om deel 
te nemen aan het bestuur.

Tegelijkertijd moeten we besef-
fen dat de sociodemografische 
en culturele context van onze 
Vlaamse steden, op de eerste 
plaats Antwerpen, electoraal in 
ons nadeel werkt. Antwerpen is 
helaas een multikul- en diversi-
teitslaboratorium voor de rest 
van Vlaanderen. Wat heel wat 
nefaste gebeurtenissen en feno-
menen betreft, loopt onze stad 
dus 10 tot 20 jaar voor op andere 
Vlaamse steden en gemeenten. 
Denk maar aan de islamisering, 
de verloedering, het drugsge-
weld en de granaataanslagen, 
de Marokkaanse en Albanese 
tienerpooiers, de steeds jonger 
wordende vooral allochtone cri-
minelen, …

In uw toespraak zei u dat scher-
per wil aflijnen wie tot ‘onze 
mensen’ behoort en wie niet. 
Wat bedoelt u daarmee?

Filip heeft vaak de steengoede 
uitdrukking gebruikt: ‘We moe-
ten het kaf van het koren schei-
den.’ Het Vlaams Belang staat 
ook bekend om de slagzin ‘Eigen 
volk eerst’ of ‘Eerst onze men-
sen’. Ik denk dat het écht nodig 
is dat scherper wordt afgelijnd 
wie precies tot ‘onze mensen’ 
behoort of kan behoren, en wie 
niet. We moeten beter duidelijk 
maken wie juist ‘het kaf ’ is, en 
wie precies ‘het koren’, want nog 
al te vaak merk ik, ook als ik op 
scholen kom, hoezeer velen en 
dus ook jonge mensen, de onzin 
geloven dat wij iedereen met een 
migratieachtergrond of met een 
andere huidskleur het land zou-
den willen uitzetten. Maar het is 
niet omdat wij een migratiestop 
willen dat wij iedereen die een 
migratieverleden heeft onze stad 

of het land willen uitzetten.

Ik zie het dus als een van mijn 
hoofdopdrachten om deze fa-
bel de wereld uit te helpen: 
omdat de waarheid haar rech-
ten heeft en omdat we, zeker 
in Antwerpen, nog een groot 
electoraal potentieel hebben bij 
mensen met een migratieachter-
grond en dat ook nodig zullen 
hebben willen we ook in onze 
stad verder groeien.

Vertaal dat eens concreet.

Als voorbeeld geef ik een jong 
koppel in Antwerpen dat ik 
ken: zij komt uit Letland, hij uit 
India. Ze zijn allebei hoogopge-
leid en werken allebei. Ze zijn 
ook vrijdenkend en Westers en 
Europees in hun opvattingen, 
mentaliteit en gedrag. Kortom: 
op sociaaleconomisch vlak zijn 
ze een meerwaarde en op cultu-
reel vlak horen ze erbij.

Wel, dit koppel is dus weggevlucht 
uit de Brederodewijk wegens 
de aanhoudende Turks-Koerdi-
sche spanningen en de steek- en 
schietpartijen die daar soms bij-
horen. Sinds kort hebben ze onze 
stad verlaten om in Edegem te 
gaan wonen. Is dat niet erg? Dit 
Indisch-Lets koppel werd dus 
evenzeer, net zo-
als zovele autoch-
tone Vlamingen 
in Antwerpen, 
het slachtoffer 
van islamisering, 
verloedering, en 
onveiligheid door 
Midden-Oosterse 
clanoorlogen die 
worden uitge-
vochten in onze 
straten.

Ik wil dus niet dat dit In-
disch-Lets koppel zou denken 
dat wij tegen hen zijn of hen het 
land willen uitzetten, integen-
deel: ik wil dat zij in ons hun 
bondgenoot zien, net zoals wij 
dé bondgenoot zijn van de au-
tochtone Vlaming. Déze mensen 
met migratieachtergrond zijn 
dus niet het kaf, maar het koren; 

zij behoren eveneens tot ‘onze 
mensen’. En ik kan u trouwens 
uit ervaring zeggen dat wanneer 
zulke mensen met een migratie-
achtergrond overtuigd zijn van 
ons gelijk en op ons stemmen, 
zij niet zelden nog fanatieker pro 
Vlaams Belang zijn dan veel au-
tochtone Vlamingen. 

Zet u hiermee niet de deur 
open voor massa-immigratie?

Neen. Dit verandert helemaal 
niets aan ons standpunt dat de 

kraan van de massa-immigratie 
naar dit land en naar deze stad 
dicht moet. Dat blijft ook voor 
mij de basis van alles. Er moet 
een zéér strenge selectie aan de 
poort gebeuren, want wie de is-
lamitische wereld binnenhaalt, 
wordt zélf de islamitische we-
reld. Onder mijn fractieleider-
schap zal niet worden ingeboet 
aan radicaliteit. 

Wie behoren dan niet tot ‘onze 
mensen’?

Dat zijn die daarnet genoemde 
Koerden en Turken die elkaar 
op straat met ijzeren staven 
en messen bewerken. Dat zijn 
ook de vele illegalen in deze 
stad en de allochtonen die hier 
criminele feiten plegen of tij-

dens nieuwjaarsnacht de boel 
in brand steken. Die moeten 
er allemaal onherroepelijk uit. 
Wie niet tot ‘onze mensen’ 
behoren zijn ook de moslims 
die de leerstellingen van de is-
lam omarmen over meisjes en 
vrouwen, over homoseksue-
len, over Joden, over niet-mos-
lims en over democratie en 
vrijheid. Dat zijn degenen met 
wortels in het Midden-Oosten 
en Afrika die qua taal, gedrag, 
mentaliteit en normen- en 
waardenkader blijven vasthan-

gen aan hun 
land en cul-
tuur van 
h e r k o m s t ; 
mensen dus 
die niet zijn 
verwesterst 
of geëuro-
peaniseerd, 
mensen die 
niet Vla-
ming onder 
de Vlamin-

gen of Antwerpenaar onder 
de Antwerpenaren zijn en ook 
niet willen worden.

Dit gaat dus op geen enkel 
moment over huidskleur en 
zelfs niet over migratieachter-
grond, maar wel 
over cultuur, religie 
en mentaliteit. Wie 
moskeeën, hoofd-
doeken, koranscho-
len en halalwinkels 
wil, hoort hier niet 
thuis en moet maar 
naar een islamitisch 
land verhuizen! Als 
De Wever zegt dat 
de hoofddoek deel 
kan uitmaken van 
de Vlaamse identiteit, dan zijn 
wij het die hem moeten zeggen 

dat er wat dat betreft inder-
daad een Chinese Muur tussen 
ons staat.

U schreef recent ook een boek. 

In de zomer van 2018, vlak voor 
de Antwerpse gemeenteraads-
verkiezingen, publiceerde ik bij 
uitgeverij Doorbraak ‘Voor vrij-
heid dus tegen islamisering’. De 
titel zegt genoeg: hele wijken in 
steden zoals Antwerpen zijn reeds 
overgeleverd en onderworpen aan 
de islamitische regels, gebruiken 
en tradities. Ze zijn in grote mate 
geïslamiseerd, wat betekent: isla-
mitisch geworden. In die wijken 
zijn moslims in de meerderheid, 
waardoor het straatbeeld verloe-
derd is en wordt gedomineerd 
door islamitische sluiers, moskee-
en, halalwinkels, djellaba’s, Ko-
ranscholen, cafés zonder alcohol 
en vrouwen enzovoort. Je waant 
je daar niet meer in Antwerpen, 
Vlaanderen of Europa, maar in 
een of ander islamitisch land, 
Marokko, Turkije, Pakistan, So-
malië of een mengeling daarvan.

Mijn boek is daar dus één grote 
aanklacht tegen. Het is eigenlijk 
mijn politiek manifest waarin ik 
als activist en politicus uiteenzet 

welke strijd ik voer 
en wij moeten voe-
ren. Het originele is 
dat ik in mijn boek 
vooral ex-moslims 
en mensen afkomstig 
uit de islamitische 
wereld aan het woord 
laat, die precies waar-
schuwen waarvoor 
het Vlaams Belang al 
zolang waarschuwt: 
voor het islamitische 

fascisme en de islamisering van 
onze samenleving.
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Exponentiële groei minderjarige criminelen in Antwerpen 
Uit het Antwerps zonaal vei-
ligheidsplan 2020-2025 blijkt 
dat in Antwerpen het aandeel 
minderjarige daders van agres-
sieve diefstallen toeneemt. De 
minderjarige daders worden 
jonger en jonger, steeds vaker 
zelfs tussen de 12 en 15 jaar 
oud, en zij gaan ook steeds ge-
welddadiger te werk.

In het veiligheidsplan staat: 
“In agressieve diefstallen ver-
tegenwoordigen de minderja-
rigen een aanzienlijk aantal 
verdachten. Het totaal aandeel 
minderjarigen bij agressieve 

diefstallen tijdens de periode 
2013-2018 is gestegen van 
32% in 2013 naar 56% in 
2018.” Het gaat vooral om 
gewapende diefstallen en 
handtasdiefstallen, alsook om 
autodiefstal (23%) en brand-
stichting (28%).

De opvoedingssituatie zou 
een belangrijke oorzaak zijn, 
maar wij kunnen ons niet van 
de indruk ontdoen dat het 
vooral allochtonen betreft met 
wortels in Noord-Afrika, het 
Midden-Oosten, de Balkan 
en enkele Oost-Europese lan-

den. Net zoals bij de bendes 
van tienerpooiers, waar het 
daderprofiel heel duidelijk 
is: “Tienerpooiers in Vlaan-
deren zijn bijna uitsluitend 
jonge mannen tussen de 16 en 
25 jaar. De meesten zijn hier 
geboren, opgegroeid en naar 
school gegaan, maar het zijn 
vooral Albanezen en Marok-
kanen van de tweede of derde 
generatie.” (bron: De Morgen, 
16 januari 2020) 

De massa-immigratie en de 
multicul-‘smeltkroes’ is na-
tuurlijk ook de reden dat de 

toename van jeugdcriminali-
teit een fenomeen is dat zich 
voordoet in een grootstad als 
Antwerpen en niet of nau-
welijks in de rest van Vlaan-
deren. Voor Vlaams Belang 
Antwerpen is het duidelijk: 
alleen een combinatie van 
een stop op de massa-im-
migratie naar Antwerpen 
én een keihard repressief 
beleid waarbij ook min-
derjarigen als volwassenen 
kunnen worden berecht en 
voor lange tijd achter slot 
en grendel belanden, kan 
dit tij keren.
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Vlaams Belang wil veilig-
heid voor fietsers in Wilrijk

Wilrijk is een district met veel 
groen en parken, waar men 
dus beter en veiliger zou moe-
ten kunnen fietsen dan in de 
Antwerpse binnenstad. Noch-
tans is dit in de praktijk niet 
zo. Zo werd het fietspad in de 
Atomiumlaan tijdens de vorige 
legislatuur heraangelegd met 
een rode duidelijk herken-
bare fietsstrook, maar 
het stuk tussen de 
Planetariumlaan 
en de A12 werd 
blijkbaar niet 
mee in dit pro-
ject opgenomen 
en dus niet mee 
heraangelegd.

Helaas meldde het dis-
trictsbestuur dat het district 
wacht op een bijdrage in het 
budget voor heraanleg van Wa-
ter-Link, alsook op de inrichting 
van een vrachtwagenparkeerzo-
ne op industrieterrein ‘Terbe-

kehof ’, opdat vrachtwa-
gens na de heraanleg 

niet meer zouden 
parkeren in de 
heraangelegde 
Atomiumlaan. 

Vlaams Be-
lang-districts-

raadslid Werner 
Degres maande dan 

ook het districtsbestuur aan 
om een efficiënter en verstan-
diger verkeersbeleid te voeren, 
zodat ook de veiligheid van 
fietsende Wilrijkenaars gega-
randeerd wordt. Het Vlaams 
Belang streeft immers naar een 
grote verkeersleefbaarheid met 
aandacht voor alle weggebrui-
kers en voor hun veiligheid!

Vlaams Belang wil weer kerst 
in Deurne!

Wie tijdens de eindejaarsperi-
ode naar een kerstsfeer zocht in 
Deurne was eraan voor de moei-
te. Deurne oogde zoals altijd: de 
saaie voorstad van Antwerpen. Er 
stond zelfs geen kerstboom meer 
voor het districtshuis! Sinds de ja-
ren ’60 van de vorige eeuw stond 
er een kerstboom, maar nu dus 

niet meer.

Vlaams Be-
lang-districts-
raadslid Guy 
Dirckx wou 
wel eens we-
ten waarom 

het districts-
college beslist 

had om geen 
kerstboom meer te 

zetten. Het antwoord van het 
districtscollege was hallucinant. 
Dit jaar stond er geen kerstboom 
meer in Deurne omdat dat niet 
duurzaam zou zijn. De boom zou 
immers ongeveer 542 km afleg-
gen met een vrachtwagen. Dit re-
sulteert in de uitstoot van CO2 en 
dat zou dus niet duurzaam zijn. 

Wij kunnen ons niet van de in-
druk ontdoen dat dit een drogre-
den is en eerder weer een toegift 
aan de islamitische gemeenschap 
in onze stad. Mochten de be-
zoekers van de Dienst Vreem-
delingenzaken, gevestigd in het 
districtshuis van Deurne, soms 
niet meer gechoqueerd worden? 
Los daarvan verzet het Vlaams 
Belang zich eveneens tegen het 
afschaffen van onze tradities we-
gens de klimaatreligie. Want ook 
kerstboomverbrandingen worden 
tegenwoordig zelfs verboden we-
gens de impact op het klimaat: 
pure waanzin!

Vlaams Belang wil volwaar-
dig politiekantoor voor 
Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Een drietal jaar geleden werd het 
politiekantoor in Berendrecht geslo-
ten. Inwoners kunnen er enkel nog 
terecht op afspraak. Maar vandaag 
stijgt in onze polderdorpen het aan-
tal inbraken, wat ons zeer ongerust 
maakt. Er is nauwelijks tot zelfs geen 
politie meer te zien in Berendrecht, 
Zandvliet en Lillo en dat weten men-
sen met slechte bedoelingen maar al 
te goed. 

De afgelopen gemeenteraadsverkie-
zingen was het belangrijkste speer-
punt van het Vlaams Belang het zo 
spoedig mogelijk heropenen van ons 
politiekantoor. En dit niet enkel van 
9 tot 17 uur, maar 24 uur op 24 en 
7 dagen op 7. Volgens Vlaams Be-
lang-fractieleider Steve Van Broeck-
hoven zijn er wel andere zaken waar 
men op kan op besparen, maar dus 
zeker niet op de veiligheid van onze 
inwoners!

Het districtshuis is overigens in het-
zelfde bedje ziek: veel inwoners erge-
ren zich aan het feit dat ze verplicht 
telefonisch of online een afspraak 
moeten maken om bijvoorbeeld een 
nieuwe identiteitskaart en een nieuw 
rijbewijs op te halen. De Polder is de 
stad Antwerpen niet, hier heerst een 
dorpsmentaliteit. Voor het Vlaams 
Belang moeten de inwoners van Be-
rendrecht, Zandvliet en Lillo vrij het 
districtshuis kunnen binnenwandelen 
om iets aan te vragen of op te halen!

Vlaams Belang Merksem op de bres 
voor het Kroonplein

Het Merksemse 
K r o o n p l e i n 

wordt al 
m a a n d e n 
gete i s terd 
door in-
b r a k e n 
en brutale 

overval len. 
De buurt is dit 

terecht kotsbeu en 
vroeg eerder al om extra 

camerabewaking. Noch de stad, noch 
het district gingen niet in op deze te-
rechte vraag van van de buurtbewo-
ners.
    
De buurt nam al eerder een petitie-ini-
tiatief, en verzamelde meer dan dui-
zend handtekeningen. Vlaams Belang 
gaf de petitie over aan het het College, 
en Vlaams Belang-gemeenteraadslid 
Jan Penris vroeg om de gepaste maat-
regelen te treffen.
    
Het College bleef echter Moors stil. 
Vandaar dat de buurt een eigen posi-
tief tegenvoorstel doet. We zou-
den op dit gevoelig plein een 
petanque-baan kunnen 
aanleggen. Het plein 
leent zich ertoe, en de 
sociale controle zou er 
alleen maar vooruit op 
kunnen gaan.

Vlaams Belang-gemeente-
raadsleden Filip Dewinter en 
Jan Penris vroegen beide besturen 
(Antwerpen en district Merksem) om 
dit buurtinitatief mee te ondersteunen 
en effectief te realiseren. Districtsbur-
gemeester Bungeneers zegde alvast toe. 
Het district zou er zelfs genoeg centen 
voor over hebben. Nu maar afwach-
ten of N-VA op alle niveaus woord zal 
houden. Volgende zomer een balletje 
stoten?
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SCHAF DE LEZ AF! 
De voltallige Antwerpse frac-
tie van het Vlaams Belang 
- Filip Dewinter, Anke Van 
dermeersch, Jan Penris, Peggy 
Pooters en Gerolf Annemans 
- diende onder leiding van de 
nieuwe fractieleider Sam van 
Rooy een motie in om de la-
ge-emissiezone (LEZ) in Ant-
werpen af te schaffen. Geen 
enkele partij, ook niet sp.a 
en PVDA, stemde voor deze 
motie. Nochtans zijn de argu-
menten die van Rooy opsom-
de klemmend:
• Er is te veel wetenschap-

pelijke twijfel over de 
doeltreffendheid van de 
lage-emissiezone (LEZ).

• De LEZ heeft een grote fi-
nanciële en sociale impact 

op automobilisten.
• De VAB (Vlaamse Au-

tomobilistenbond) con-
cludeerde recent dat: (1)
steden best geen LEZ in-
voeren; (2) uit metingen 
van de Vlaamse Milieu-
maatschappij blijkt dat de 
impact op de luchtkwa-
liteit niet overtuigend is; 
(3) de sociale gevolgen in 
2025 “onverantwoord grote 
proporties” zullen aanne-
men.

• Steden zoals Rotterdam 
bouwen de LEZ af.

• De dienstverlening van 
De Lijn is erbarmelijk 
zowel wat stiptheid, vei-
ligheid, comfort en com-
municatie betreft (er 

worden nu zelfs bepaalde 
tramlijnen afgeschaft of 
ingekort).

Van Rooy: “De LEZ is een 
asociale maatregel die voor-
al mensen uit de onderklas-
se en lagere middenklasse, 
bezitters van oldtimers en 
zelfstandigen treft; de LEZ 
genereert een omgekeerd 
mattheuseffect, waarbij 
vooral degenen die al minder 
middelen hebben financieel 
zwaar worden getroffen; 
de LEZ is ook een hypo-
criete maatregel, want 
wie betaalt mag toch nog 
met zijn zogenaamd te 
vervuilende of te oude 
auto de stad in. De LEZ 
wordt door talloze men-
sen terecht aangevoeld als 
een autopestbeleid, het is 
een schoolvoorbeeld van 
bureaucratie, regelneve-
rij en groene autofobie!” 

De Vlaams Belang-fractielei-
der was ook niet mals voor 
de zogenaamde linkerzijde: 
“PVDA en sp.a zijn pas wak-

ker geschoten na onze eclatan-
te verkiezingsoverwinning. 
Jaren te laat beseffen zij plots 
dat de LEZ vooral veel slacht-
offers maakt bij het kiespu-
bliek waarvoor zij beweren op 
te komen. Alsof dat niet in de 
sterren stond geschreven toen 
de LEZ werd ingevoerd! Alle 
partijen, behalve het Vlaams 
Belang, heulen mee met het 
ecofascisme van het wereld-
vreemde elitaire partijtje 
Groen.”

Toch willen sp.a en PVDA de 
LEZ niet simpelweg afschaf-
fen, maar wel een ‘evaluatie’ 

en ‘sociale maatregelen’. Too 
little, too late!

Van Rooy zette zijn betoog 
nog kracht bij met een van de 
mails die wij ontvingen van 
een van de vele gefrustreerde 
Antwerpenaars, die luidde: 
“Ik moet vaststellen dat de Ant-
werpse politie niet genoeg man-
kracht heeft om het vuurwerk-
tuig tijdens nieuwjaarsnacht 
aan te pakken. Er hangen wel 
camera’s om de LEZ te contro-

leren, maar het illegaal 
afsteken van vuurwerk 
kunnen ze daarmee niet 
vaststellen, laat staan dat 
ze de daders kunnen pak-
ken.” 

Volgens van Rooy vin-
den Antwerpenaren 
terecht dat het stadsbe-
stuur andere prioriteiten 
moet hebben dan au-
tootje pesten: “Zet met 
andere woorden die ca-

mera’s en middelen voor de 
LEZ maar in om criminelen 
en straattuig te pakken”, al-
dus de VB-fractieleider.
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Vlaams Belang-gemeenteraadslid Peggy 
Pooters op de bres voor begijnhof

Alweer dreigt een stilteplek in 
Antwerpen verloren te gaan…

Het Antwerps begijnhof is al 
eeuwenlang een oase van rust 
in onze drukke binnenstad. 
Dit cultureel-historisch pareltje 
moet echter hoognodig opge-
blonken worden: een grondige 
restauratie dringt zich op. Om 
dit te verwezenlijken werd er 
een erfpachtovereenkomst voor 
65 jaar gesloten tussen VZW 
Bisdom Antwerpen en AG 
VESPA (autonoom gemeente-
bedrijf voor vastgoedbe-
heer en stadsprojecten 
van de stad Antwerpen). 

Het Vlaams Belang 
staat er uiteraard vol-
ledig achter dat de 
stad investeert in 
de restauratie van 
ons erfgoed. 
N i e t t e m i n 
had Vlaams 
Belang-ge-
m e e n t e -
r a a d s l i d 
Peggy Poo-
ters vragen over 
de toekomstige 
bestemming die 

het stadsbestuur na de renova-
tie aan het begijnhof wenst te 
geven. Het Antwerps stadsbe-
stuur wil de site namelijk open-
stellen voor bewoning door 
jonge gezinnen met kinderen, 
kinderen die uiteraard graag 
luidruchtig willen en moeten 
kunnen spelen.

Op de Antwerpse gemeente-
raad stelde Peggy Pooters dat 
de nood aan stilteplekken in 
onze stad zeer groot is en dat 
het begijnhof vanuit cultuur-

historisch oogpunt bewaard 
zou moeten blijven als 
een plaats waar mensen 
tot rust kunnen komen. 
De nieuwe bewoners 
moeten volgens haar 
dan ook gezocht 

worden binnen 
heel andere groe-
pen, mensen die 
echt nood heb-
ben aan een stille 

woonomgeving: 
ouderen, stress- 
of burn-out-ge-
voelige mensen, 
mensen met 
autisme en  
alleenstaanden. 

Vlaams Belang wil lagere elektriciteitstarieven 
voor marktkramers

Recent werd door het Ant-
werps stadsbestuur een ver-
hoging goedgekeurd van de 
elektriciteitsprijs voor de 
marktkramers. Die verhoging 
wordt pas komend jaar geëva-
lueerd, maar reeds nu horen wij 
over deze prijsverhoging veel 
bezorgdheden van marktkra-
mers. Veel marktkramers zijn 
ten einde raad. Er zijn verschil-
lende marktplaatsen, waaron-
der de markt op het Arenaplein 
in Deurne, waar bijna geen 

marktbezoekers meer zijn en 
het aantal marktkramers nu al 
zienderogen daalt. Door de ver-
hoging van de elektriciteitsprijs 
zal de toestand alleen maar ver-
slechteren. De standplaatsen in 
Antwerpen zijn bovendien ook 
duurder dan in de omliggende 
gemeenten. Het Vlaams Belang 
wil daarom lagere elektriciteit-
starieven voor marktkramers, 
zeker voor de markten in de 
stad en de districten die het 
moeilijk hebben.

Kalmthout: 
actie tegen 

asielcentrum 
Onder leiding van Filip 
Dewinter voerde het Vlaams 
Belang actie tegen de komst 
van een nieuw asielcentrum in 
Kalmthout. Naast meer dan 200 
actievoerders en aanwezigen wa-
ren ook Vlaams Belang-voorzit-
ter Tom Van Grieken, Antwerps 
fractieleider Sam van Rooy en 
Antwerps gemeenteraadslid en 
Vlaams parlementslid Anke Van 
dermeersch aanwezig om de 
buurtbewoners te steunen.



In zijn nieuwe boek En nu is het aan ons schetst Vlaams Belang- 
voorzitter Tom Van Grieken de lange weg die onze partij heeft 
afgelegd van 2014 tot nu. Maar het is meer dan dat. De titel dekt 
de lading: Van Grieken is ervan overtuigd dat het Vlaams Belang dé 
leidinggevende kracht moet worden in Vlaanderen die zorgt voor 
een andere politiek. Een politiek waarbij onze mensen eindelijk de 
plaats krijgen die ze verdienen: de eerste plaats.

Het politieke establishment davert tot op vandaag nog steeds op zijn 
grondvesten vanwege de verkiezingsoverwinning van het Vlaams 
Belang, die nu intussen wel al bijna een jaar achter ons ligt. Het 
was dan ook een overwinning die de geschiedenisboeken kan 
ingaan als een keerpunt in de Belgische politiek: het Vlaams Belang 
haalde meer dan het dubbele van wat gepeild werd en genoot zelfs 
meer dan driedubbel zoveel steun bij de bevolking als in 2014. Het 
systeem was dan ook met totale verstomming geslagen.

MISSIE 2024

Daar bleef het niet bij: het Vlaams Belang gaf prompt aan deel te 
willen nemen aan het beleid. Tom Van Grieken werd uitgenodigd bij 
de koning en de partij onderhandelde enige tijd verder met de N-VA 
van Bart De Wever. Tegen de wil van de bevolking in opteerde die 
laatste er echter voor om een coalitie van verliezers in het zadel te 
hijsen en de Vlaming opnieuw 4 jaar van hetzelfde voor te schotelen. 

Er rest het Vlaams Belang dan ook nog maar één optie, wil de partij 
de Vlamingen eindelijk het beleid geven waar zij al jarenlang om 
snakken: zélf de grootste worden. Dat is de missie voor het Vlaams 
Belang tot aan 2024. Pas als het Vlaams Belang zelf de lakens kan 
uitdelen, kan de partij de normaliteit en rechtvaardigheid herstellen. 
Dan kunnen we een toekomst voor onze mensen verzekeren. Dan 
kunnen we zorgen voor een politiek die niet langer over postjes, 
maar wel over beleid gaat. Dan kunnen we kiezen voor een beleid 
dat opnieuw over onze mensen gaat die het verdienen om op de 
eerste plaats te komen! In het boek van Van Grieken lees je over de 
reeds afgelegde weg naar dit doel en de nog af te leggen kilometers.

‘En nu is het aan ons’ kost € 19,50.
www.ennuishetaanons.be

Het Vlaams Belang was in 2016 
de enige partij die in de Antwerpse 
gemeenteraad tegen de invoering 
van de LEZ stemde en waarschuw-
de voor de enorme sociale gevol-
gen. We werden toen neergezet 
als paniekzaaiers. Nu blijken we 
echter gelijk te krijgen. Liefst één 
op vijf auto’s mag niet meer rondrij-
den in de Antwerpse LEZ. Vlaams 
volksvertegenwoordiger Bart 
Claes (Vlaams Belang) is duidelijk: 
“Stop deze waanzin want dit komt 
voor veel automobilisten neer op 
een gedwongen onteigening van 
hun wagen.” Het Vlaams Belang 
wil dat Antwerpen het voorbeeld 
van Rotterdam volgt, dat de eerder 
ingevoerde LEZ opnieuw afschafte 

wegens de 
te beperkte 
impact op de 
luchtkwaliteit.

ULTRALAGE-
EMISSIEZONES

Helaas wil Vlaams Minister van 
Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) 
er nog steeds mee doorgaan, zo 
blijkt uit haar antwoorden op de 
forse Vlaams Belang-kritiek in het 
Vlaams Parlement. Uit plannen 
blijkt dat ze zelfs zogenaamde ul-
tralage-emissiezones wil invoeren, 
met nóg strengere normen. Dat de 
stad Antwerpen uit deze verkapte 
belasting op amper twee jaar tijd 

meer dan 25 
miljoen euro 
inkomsten ge-

nereerde, zal 
daar mogelijk 

iets mee te maken 
hebben. 

Bart Claes: “Op deze manier zou-
den zo’n 2 miljoen auto’s uit het 
huidige wagenpark niet langer 
welkom zijn in onze twee grootste 
steden, Antwerpen en Gent. De 
toelevering van goederen en dien-
sten zou er tegen dan zelfs hele-
maal ‘emissievrij’ moeten zijn. Dit 
zal voor de consument ongetwij-
feld nog eens extra kosten met zich 
meebrengen.”

HET NIEUWE BOEK VAN

Met het Verenigd Koninkrijk ver-
liest de Europese Unie één van 
haar grootste nettobijdragers. Als 
gevolg van deze leemte in de Eu-
ropese begroting, maar ook van 
de hoogdravende ambities van de 
commissie-Von der Leyen, beslist de 
Europese top hoeveel extra dit de 
lidstaten zal kosten. Premier Sophie 
Wilmès (MR) verklaarde zich voorlo-
pig akkoord met een bijkomende in-
spanning van maar liefst 1,2 miljard 
euro, wat de bijdrage van België 
aan de Europese Unie zou verhogen 
tot jaarlijks liefst ruim 5 miljard euro. 

Bovendien zal België met de her-
schikking die nu besproken wordt 
drastische inkomstenverliezen lei-
den. Door de correctie aan het 
Cohesiefonds dreigt België immers 

jaarlijks ongeveer 270 miljoen euro 
mis te lopen, terwijl onze landbouw 
jaarlijks 800 miljoen euro zal ont-
glippen. 

Ons Europees Parlementslid Gerolf 
Annemans klaagt dit aan: “1,2 
miljard euro aan extra Belgische 
bijdragen én ruim 1 miljard euro 
verlies aan inkomsten voor ons land. 
Opgeteld levert de EU-meerjarenbe-
groting die nu op tafel ligt België dus 
een jaarlijkse extra rekening van 2,2 
miljard euro op.”

1000 MILJARD

Onder commissievoorzitter Ursula 
von der Leyen stijgen de ambities 
van de Europese Unie naar onge-
kende hoogten. Zo zal de Europe-

se Green Deal tot 2030 meer dan 
1.000 miljard euro opeisen. De lan-
den die het meest zullen profiteren 
van deze Deal zijn Polen (2 miljard), 
Duitsland (877 miljoen) en Roeme-
nië. België krijgt een peulschil van 
amper 68 miljoen, die dan nog eens 
volledig naar Wallonië zou gaan. 
Het Vlaams Belang wil dat de Eu-
ropese Unie de Brexit aangrijpt om 
zich te beperken tot haar beginbe-
voegdheden. “We betalen nu al het 
meest van heel de Europese Unie”, 
stelt Annemans. “Als we de EU la-
ten doen, zal elke Vlaming tot 500 
euro per jaar moeten betalen voor 
de Europese Unie. En wat krijgen 
we daar eigenlijk voor terug? Meer 
migratie. Meer klimaathysterie. We 
betalen meer, maar krijgen minder. 
Dit is onaanvaardbaar.”

EXTRA VLAAMSE 
MILJARDEN VOOR EU?
VLAAMS BELANG ZEGT NEE


