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Tegen beelden-
storm ‘Black 
Lives Matter’
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Stadsbestuur pro-
moot hoofddoek 

p. 7

Eind augustus is de Antwerpse 
drugsoorlog weer heviger dan 
ooit losgebarsten. Er vonden 
maar liefst 8 druggerelateerde 
aanslagen en incidenten plaats 
op 7 dagen tijd, met name in 
de districten Deurne en Bor-
gerhout. Het gaat om zowel 
granaataanslagen als schie-
taanslagen. Twee keer vonden 
er op amper 24u tijd zelfs twee 
aanslagen plaats in dezelfde 
straat. Het Antwerps stadsbe-
stuur wordt gewoon uitgela-
chen door de drugsmaffia.

Sinds juli 2016 waren er in 
Antwerpen niet minder dan 
95 druggerelateerde aanslagen 
en incidenten, ofwel gemid-
deld ongeveer 2 per maand. 
Hallucinante cijfers. Overal 
in Antwerpen vonden reeds 
zulke aanslagen plaats, in 
Deurne, Borgerhout, Antwer-
pen-Noord, Wilrijk, Ekeren, 
Kiel, Merksem, Hoboken, Ber-

chem en Berendrecht-Zand-
vliet-Lillo. 

Anno 2020 is het drugsge-
weld alleen maar verergerd: 
buurtbewoners in de getroffen 
wijken in Antwerpen-Noord, 
Deurne-Noord en Borgerhout 
zijn terecht boos en bang. Ze 
vrezen voor hun leven en dat 
van hun naasten en kinderen. 
Sommigen denken eraan om 
te verhuizen. Antwerpenaars 
reageren misnoegd en voelen 

zich in de steek gelaten door 
het stadsbestuur.

Vlaams Belang Antwerpen pleit 
voor een keiharde aanpak door 
de inzet van het leger. Het leger 
patrouilleert immers reeds lang 
in de Joodse buurt. Dat moet ook 
kunnen in vele andere wijken. 
Het kan niet zo zijn dat onze sol-
daten worden ingezet in Somalië, 
Irak en andere landen, maar niet 
in onze eigen straten om onze ei-
gen mensen te beschermen!

Verbod halal 
slachten mas-
saal omzeild

p. 5

U wilt ook graag de affiche 
‘Zonder Granaat Straat’? 

Bestel gratis een affiche door te mailen naar  
antwerpen@vlaamsbelang.org

KOOP LOKAAL,
KOOP ANTWERPS!

Zet leger in tegen 
drugsgeweld

Drugsoorlog in Antwerpen escaleert

DRUGMAFFIA
HARD AANPAKKEN



Drugs vergiftigt Antwerpen. Sinds 2016 wer-
den in Antwerpen 96 druggerelateerde aansla-
gen gepleegd. Eind 2012 kondigde Bart De 
Wever de “War on Drugs” aan met de plechti-
ge belofte om de ‘drughandel te ontwrichten’. 
Na allerlei geïsoleerde en meestal mislukte 
initiatieven en voorstellen volgde begin 2018 
het fameuze “Stroomplan” waarbij alle acto-
ren (burgemeester, ministers, politiediensten, 
parket, douane, enz…) plechtig beloofden sa-
men te werken en de drugmaffia keihard aan 
te pakken. Veel kwam er van al deze beloftes 
niet in huis. De drughandel piekte en de “War 
on Drugs” veranderde in een “drugwar”. Deze 
drugsoorlog wordt tot op de dag van vandaag 
uitgevochten tussen verschillende maffiaclans 
die mekaar naar het leven staan. Granaataan-
slagen en schietpartijen met oorlogswapens 
volgen mekaar in sneltempo op. 

“Operatie Nachtwacht”: too little, too 
late?

Na bijna 10 aanslagen in Oud-Borgerhout en 
Deurne-Noord in nauwelijks een week tijd 
besloot het stadsbestuur teneinde raad om de 
operatie “Nachtwacht” in gang te zetten. Vijf-
tig extra agenten patrouilleren door de straten. 
Er zijn identiteitscontroles en de twee “Bear-
cat”-pantserwagens van de Antwerpse politie 
werden (eindelijk) uit de garage gehaald om 
indruk te maken op de drugmaffia. Helaas was 
de drugmaffia niet onder de indruk en dat liet 
ze weten door twee dagen na het afkondigen 
van de operatie “Nachtwacht” al onmiddel-
lijk in het hart van Deurne-Noord een nieuwe 
aanslag te plegen. “Too little, too late”… 

De vijandelijke overname…

Al verschillende jaren is de vijandelijke overna-
me van verschillende wijken door de drugmaffia 
een feit. De illegale economie heeft de reguliere 
en legale economie vervangen. In deze wijken 
is de drugmaffia de baas. De drugmaffia heeft 
de macht overgenomen van de burgemeester en 
de politiecommisaris. De spectaculaire granaat-
aanslagen zijn slechts het topje van de ijsberg. 
Via deze aanslagen hanhaaft de drugmaffia zijn 
gezag in de betrokken wijken. Via witwas-win-

kels en nephandelszaken wordt de druggeld wit 
gewassen en floreert de criminele samenleving 
die de drugmaffia op touw heeft gezet. Jonge 
drugdealers kijken op naar de grote jongens die 
met dure wagens, luxe-kleding en dure horloges 
pronken. Waarom studeren en hard werken als 
ze op één dag evenveel kunnen verdienen met 
het dealen van drugs… 

Harde aanpak

De Antwerpse samenleving is wel degelijk ont-
wricht en vergiftigd door de drugs(maffia). 
Nu alleen de takken van de bomen snoeien 
heeft geen zin. Wie zich beperkt tot het ar-
resteren van de dealers of het aanpakken van 
de straatoverlast die drugs veroorzaakt, is ver-
keerd bezig. Een totaal-aanpak is nodig. 

Uiteraard moet de instroom van drugs via de 
Antwerpse haven aan banden gelegd worden. 
De douane, de zeevaartpolitie maar ook de fe-
derale politie, die bevoegd is voor het opspo-
ren van drugs in de haven, moeten voldoende 
middelen krijgen. Het parket moet een speci-
ale magistraat aanstellen die zich enkel bezig-
houdt met het bestrijden van de drughandel. 
Strenge straffen en snelle procedures om het 
druggeweld aan te pakken en te beteugelen 
zijn aan de orde. De Antwerpse haven (14.000 
hectare groot) moet één politiezone worden.

Zeg nee aan drugs!

Laten we echter niet vergeten dat de drughan-
del en de drugmaffia enkel kunnen floreren 
indien drugs ook verkocht en gebruikt wor-
den. Het gebruik van softdrugs maar ook het 
gebruik van cocaïne en andere roesmiddelen 
zijn het nieuwe normaal geworden in Antwer-
pen. De druggebruikers moeten beseffen dat 
zij een criminele organisatie en hun al even 
misdadige praktijken in het leven houden. Het 
Antwerpse stadsbestuur maar ook de Vlaam-
se en federale regering hebben schrik om zich 
duidelijk uit te spreken tegen het gebruik van 
drugs. Ze beperken zich tot het bestrijden van 
de drughandel maar weigeren om het drug-
gebruik aan te pakken. Aan deze hypocrisie 
moet een einde komen. Wie A zegt moet ook 

B durven zeggen… Bij jongeren 
en dus zeker ook in het onder-
wijs moeten ontradingscampag-
nes tegen drugs worden gevoerd. 
De normalisering van drugs leidt 
immers tot de crisis die we van-
daag kennen. Dus: zeg nee tegen 
drugs! 

Drugs, harde aanpak: zet 
het leger in!

Het Vlaams Belang eist de in-
zet van het leger in de strijd 
tegen drugs. Het leger moet in 
de straten en op de pleinen van 
de betrokken wijken kunnen 
patrouilleren, surveilleren,  be-
waken en desnoods ingrijpen. 
De (lokale en federale) politie 

moet onderzoeken, opsporen 
en kordaat ingrijpen wanneer 
noodzakelijk. Het parket en de 
gerechtelijke diensten moeten 
het onderzoek sturen en de fei-
ten beoordelen en veroordelen. 
Aan het gebrek aan samenwer-
king tussen de verschillende 
diensten, het tekort aan mate-
riaal, personeel en faciliteiten 
voor douane, havenpolitie, lo-
kale en federale politie moet een 
einde komen. Het gedoogbeleid 
ten aanzien van drugs moet 
stoppen en aan de normalise-
ring van druggebruik moet een 
halt worden toegeroepen. Al-
leen dan zal de “War on Drugs” 
succesvol zijn!

Filip Dewinter
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Filip Dewinter 

facebook.com/fdwvb 
twitter.com/fdw_vb 

www.filipdewinter.be 

Drugs uit de wijk, uit de stad!

Klacht tegen praktijktesten
Al geruime tijd doet het Antwerps stadsbestuur zogenaamde praktijk-
testen, namelijk “gerichte anonieme controles” bij verhuurders van 
woningen en appartementen om “racisme en uitsluiting” aan te pak-
ken. Het Vlaams Belang is hier als enige partij radicaal tegen. Mensen 
moeten immers baas zijn in hun eigen huis en helemaal zélf kunnen 
kiezen aan wie ze verhuren. Het Antwerps stadsbestuur huldigt zich 
bovendien in stilzwijgen over de toepassing en details van de praktijk-
testen. Daarom diende gemeenteraadslid Filip Dewinter een klacht 
in bij de gouverneur van de provincie Antwerpen. Filip Dewinter: 
“Praktijktesten zijn gebaseerd op uitlokking en dus betreft het een 
illegale methode die ontoelaatbaar is in een rechtsstaat. De geheim-
doenerij hierover van het stadsbestuur bevestigt de illegale prak-
tijk.”

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 
“gerichte anonieme controles” (‘mystery calls’) verhuurders van wonin-
gen en appartementen ge-controleerd worden op “racisme en uitslui-
ting”. We moeten als Vlamingen immers opnieuw het recht hebben 
om baas te zijn in ons eigen land en dus ook in ons eigen huis!

Laat ons weten hoeveel exemplaren van onze 
brochure ‘Baas in eigen huis’ u wilt bestellen: 
stuur of e-mail ons uw naam, adres, telefoon-
nummer en e-mailadres, naar respectievelijk 
Vlaams Belang Antwerpen,  
Amerikalei 98, 2000 Antwerpen of 
antwerpen@vlaamsbelang.org.
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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

4/03/2020   10:114/03/2020   10:11
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Antwerpen drugstad: drugsoorlog escaleert
Vlaams Belang lanceert actieplan om druggeweld keihard aan te pakken 

Brandstichtingen, moloto-
vcocktails, schietpartijen, ont-
voeringen, granaten en liqui-
daties: de lijst druggerelateerde 
incidenten in en rond Antwer-
pen is ondertussen ellenlang. 
Het Antwerps stadsbestuur 
wordt gewoon uitgelachen, met 
soms zelfs twee aanslagen in de-
zelfde straat op 24u tijd. En dit 
nota bene ‘s nachts, op het mo-
ment dat wegens het coronavi-
rus een nachtklok gold!

Bij monde van Antwerps frac-
tievoorzitter Sam van Rooy 
vroeg het Vlaams Belang op 
24 augustus, na de eerste aan-
slag, om direct de gemeente-
raad bijeen te roepen voor een 
spoedzitting. Burgemeester De 
Wever wilde daar echter niet op 
ingaan.

Op 3 september, niet toeval-
lig direct nadat Vlaams Belang 
Antwerpen een persconferentie 
over het drugsgeweld had aan-
gekondigd, lanceerde De Wever 
plots ‘Operatie Nachtwacht’ 
met als doel drugsaanslagen 
te voorkomen. Filip Dewin-
ter merkte terecht op: “Het 
Vlaams Belang dicteert, Bart 
De Wever marcheert.”

Twee dagen later vond er in 
Deurne echter opnieuw een 
drugsaanslag plaats, met een 
machinegeweer: Operatie 
Nachtwacht blijkt too little too 

late en schrikt onvoldoende af. 
Sam van Rooy wees erop dat 
de 50 politieagenten die De 
Wever heeft ingezet verre van 
voldoende zijn: “Minstens het 
vijfvoud aan manschappen is 
nodig.”

Filip Dewinter hield dan ook 
(opnieuw) een pleidooi om het 
leger in te zetten: “Er wordt 
met oorlogswapens geschoten, 
er zijn al tientallen aansla-
gen gepleegd in de afgelopen 
paar jaar en de stad dreigt 
vijandelijk overgenomen te 
worden en te veranderen in 
een oorlogszone. Als de tijd 
nu niet rijp is om soldaten te 

laten patrouilleren in de des-
betreffende wijken, wanneer 
dan wel? Het leger patrouil-
leert reeds in de joodse buurt. 
En als we onze soldaten inzet-
ten in Somalië, Irak en andere 
landen, waarom zou dat niet 
uitgebreid kunnen worden? 
De voornaamste taak van het 
leger is mijns inziens de be-
scherming van de eigen bur-
gers en de soldatenpatrouilles 
uitbreiden zou dan ook een 
veel krachtiger signaal geven 
tegen het drugsgeweld dan de 
inzet van extra ordetroepen 
en een paar Bearcat-voertui-
gen die al verscheidene jaren 
in de garage stonden.”

Het gezaghebbende internati-
onale diplomatieke tijdschrift 
‘Europe Diplomatic Maga-
zine’ publiceerde onlangs 
(nummer van april 2020) een 
voor Antwerpen vernietigend 
artikel. Onder de titel ‘The 
Port of Antwerp becoming 
Europe’s main entry point of 
entry of illegal drugs’ wordt 
een realistisch maar helaas al-
lesbehalve positief beeld van 
onze stad geschetst. Volgens 
‘Europe Diplomatic Maga-
zine’ is de situatie ronduit dra-
matisch: ‘Antwerp: the city on 
the brink of becoming a Nar-
co-State’, luidt het. Als het zo 
doorgaat, wordt de operatio-
nele levensvatbaarheid van de 
haven van Antwerpen, de eco-

nomische motor van Vlaande-
ren, bedreigd.

Filip Dewinter: “‘Europe Di-
plomatic Magazine’ wordt 
verstuurd naar zowat alle di-
plomaten, politici en leiding-
gevende personaliteiten in heel 
Europa en ver daarbuiten. De 
negatieve publiciteit en de im-
pact op politici, diplomaten 
en zakelijke investeerders in 
Europa en daarbuiten kan en 
mag niet onderschat worden. 
De Antwerpse drugsoorlog is 
immers bijzonder nefast voor 
het imago van Antwerpen in 
het buitenland. De kans dat 
investeerders in de Antwerpse 
haven afhaken omwille van de 
drugsoorlog is meer dan reëel.”

Filip Dewinter voorzitter 
Vlaams Belang Koepel Antwerpen

Na meer dan 15 jaar trouw voorzitterschap van Vlaams Belang Koepel Antwerpen vervangt Filip 
Dewinter voormalig Vlaams Belang-parlementslid Jan Penris als hoofd van de Vlaams Belang-organi-
satiestructuur in Antwerpen. Jan blijft uiteraard Antwerps gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. 
Met Filip Dewinter aan het Antwerpse Vlaams Belang-roer kiest de partij voor continuïteit maar ook 
voor de verdere structurele en organisatorische uitbouw van het Vlaams Belang in Antwerpen. Hij 
vormt zo een sterke tandem met Sam van Rooy, die in januari 2020 na 26 jaar de fakkel overnam van 
Filip Dewinter als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad.

U wil ons hierbij helpen? Word nu lid!

Stuur een e-mail naar antwerpen@vlaamsbelang.org of kom langs in ons kantoor: Vlaams Belang 
Antwerpen, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen.

Drugsgeweld nefast voor 
imago van Antwerpen in 
het buitenland 

Als reactie lanceerde Vlaams Belang Antwerpen haar eigen 
actieplan tegen drugsgeweld: ‘Operatie Argus’, met 10 actie-
punten:

1. Zet het leger in! Zorg voor een afschrikeffect en militaire ver-
dediging van ons grondgebied.

2. Verzegel drugshotspots (15), plaatsen en handelszaken die 
geviseerd worden; zet er permanente legerpatrouilles in.

3. Organiseer wijkidentificatie-acties: controleer systematisch 
identiteiten in risicowijken.

4. Wees op intimiderende wijze zichtbaar aanwezig in de risico-
wijken met militaire voertuigen. 

5. Voer een campagne om de Antwerpenaren te sensibiliseren in 
verband met het drugsgeweld. Drugs uit de wijk, uit de stad!

6. Richt een ‘Argus-Hotline’ op, een meldpunt om informatie 
over drugmaffia door te spelen.

7. Viseer actief verdachte handel- en horecazaken; ga witwassen, 
drugshandel en heling van gestolen goederen tegen.

8. Breid de beveiliging met mobiele camera’s uit tot álle risico-
gevoelige plaatsen.

9. Open (mobiele) politiekantoren in de risicovolle buurten; 
heropen permanent de politiecommissariaten in Deurne en 
Borgerhout.

10. Richt een ‘Argus-Noodfonds’ op om slachtoffers van drugs-
geweld te vergoeden.
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Coronacrisis: Vlaams Belang op de bres  
met #AntwerpseSolidariteit 

Tijdens de eerste volledige 
coronalockdown heeft onze 
Antwerpse afdeling tien-
duizend mondmaskers en 
enkele honderden bescher-
mingspakken uitgedeeld aan 
Antwerpse woonzorgcen-
tra, sociale restaurants en 
politieagenten. Daarnaast 
zijn wij ook pakketten met 
mondmaskers en handgel 
gaan uitdelen aan de Ant-
werpse middenstanders. 
Wij hebben hen allemaal 
bedankt om voor de nodi-
ge hygiëne te zorgen en alle 
coronamaatregelen in acht 
nemen, ondanks de zeer 
moeilijke omstandigheden 
waarin men vaak moet wer-
ken. Gemeenteraadseden Fi-
lip Dewinter, Anke Van der-
meersch, Sam van Rooy en 
Jan Penris hebben hun beste 
beentje voorgezet.

Mondmaskers moesten 
plaats maken voor asiel-
zoekers

Onder andere in de kazerne 
“Belgrade” (Namen) bevond 
zich een belangrijk deel van 
onze nationale strategische 
stock aan mondmaskers (maar 
liefst 57 miljoen stuks!). On-
dertussen heeft het militaire 
domein een andere functie 
gekregen: sinds oktober 2015 
beheert het Rode Kruis de 
hangars en is de overheid be-
gonnen met het huisvesten 
van asielzoekers in deze ge-
bouwen. Onze mondmaskers 
moesten dus plaatsmaken 
voor asielzoekers. Wederom 
een sterk staaltje ‘eigen volk 
laatst’-beleid!

De Leugens van De 
Block en Van Ranst 

Establishmentviroloog Marc 
Van Ranst verandert even 
vaak van mening als van trui-
tje, en dit vooral over het dra-
gen van mondmaskers. Eerst 
waren mondmaskers zogezegd 
niet nodig, overbodig en zelfs 
gevaarlijk omdat ze een ‘vals’ 
gevoel van veiligheid zouden 
geven. Vervolgens werden ze 
op bepaalde plaatsen sterk 
aanbevolen en uiteindelijk 
werden ze bijna overal ver-
plicht met strenge boetes en 
zelfs gevangenisstraffen voor 
overtreders van deze mond-
maskerplicht. Van Ranst heeft 
de bevolking maandenlang 
voorgelogen, met slachtoffers 
tot gevolg.

In het parlement en in de 
media beweerde minister van 
Volksgezondheid Maggie De 
Block dat de meer dan 57 
miljoen overblijvende chirur-
gische mondmaskers zich in 
slechte staat bevonden en dus 
vernietigd dienden te worden. 
Eerst beweerde de overheid dat 
de houdbaarheidsdatum ver-
streken was, vervolgens werd 
door de Minister van Volks-
gezondheid Maggie De Block 
gezegd dat de mondmaskers in 
slechte omstandigheden waren 
bewaard en daardoor onbruik-
baar waren geworden. Uit een 
uitgelekte nota die door Filip 
Dewinter naar buiten werd 
gebracht, blijkt echter dat de 
houdbaarheidsdatum hele-
maal niet verstreken was en 
ook de komende jaren niet 
zou verstrijken. Toch heeft de 

overheid dus beslist om tussen 
2015 en 2018 alle resterende 
mondmaskers te vernietigen. 
Een kapitale fout en een toon-
beeld van leugenachtig ama-
teurisme!

Antwerpse solidariteit

Wie elke dag (verplicht) een 
mondmasker draagt, is al snel 
minstens 50 euro tot wel 100 
euro per maand kwijt. Daar-
om wilden wij aan de ingang 
van de treinstations en aan 
drukke opstapplaatsen voor 
het openbaar vervoer gratis 
mondmaskers gaan uitdelen. 
Dit werd echter door het Ant-
werps stadsbestuur verboden. 
Vlaams Belang Antwerpen 
voegde daarom de daad bij 
het woord: via onze secre-
tariaten deelden wij gratis 
mondmaskers uit aan de 
bevolking in Antwerpen. 
Wij kiezen er immers voor 
om eerst ónze mensen te 
beschermen, zéker in tijden 
van (corona)crisis!

Filip Dewinter stelde dan 
ook: “Mondmaskers moesten 
al lang gratis door de over-
heid ter beschikking gesteld 
worden. Dit heeft veel te lang 
op zich laten wachten. De 

overheid faalt en blundert. 
In plaats van onze mensen 
te beschermen, liet ze de Vla-
mingen aan hun lot over.”

Naar aanleiding van 1 mei 
(dag van de arbeid) deden we 
wekenlang een actie waarbij 
we aan Antwerpenaars die 
het nodig hebben een warme 
maaltijd hebben aangebo-
den. Voor slechts 2 euro per 
persoon bedeelden we kip/
ribbetjes met aardappeltjes en 
appelmoes. En wie het wilde 
kreeg van ons uiteraard ook 
gratis enkele mondmaskers. 
Dit is een gigantisch succes 
geworden!

Afschaffen LEZ en beta-
lend parkeren 

Ook hebben wij ervoor gepleit 
om tijdens de coronacrisis de 
lage-emissiezone (LEZ), be-
talend parkeren en de taksen 
voor de middenstanders in 
onze stad af te schaffen en om 
onze middenstander te onder-
steunen door middel van een 
noodfonds. Het stadsbestuur 
heeft gedeeltelijk naar onze op-
roep geluisterd en schafte tij-
dens de eerste coronalockdown 
tijdelijk het betalend parkeren 
alsook de LEZ-boetes af. Op-
positie voeren loont dus! He-
laas gebeurde dit niet tijdens de 
tweede, provinciale lockdown: 
betalend parkeren en de LEZ 
bleven gewoon gehandhaafd.

Op 6 augustus werd op 
Spoor Oost in Borgerhout 

het testdorp ‘TestCovid.be’ 
geopend. Het Vlaams Belang 
stelt echter vast dat deze tijde-
lijke gezondheidsinfrastruc-
tuur zich volledig in de la-
ge-emissiezone bevindt. Wij 
vroegen het Antwerpse stads-
bestuur dan ook opnieuw om 
de lage-emissiezone (LEZ) 
tijdelijk op te schorten om 
ook inwoners van de randge-
meenten maximaal de kans te 
geven zich te laten testen en 
boetes te vermijden. Helaas 
ging het stadsbestuur niet in 
op onze vraag.

Sam Van Rooy: “Het 
Vlaams Belang stelt voor 
om de Antwerpse LEZ – net 
zoals eerder tijdens de eer-
ste coronagolf al het geval 
was – op non-actief te zet-
ten zodat iedereen zich on-
gehinderd kan laten testen 
of behandelen. Het zou ook 
onaanvaardbaar zijn dat 
het medisch personeel en de 
zorgverleners – die tijdens 
deze coronacrisis het beste 
van zichzelf geven – wor-
den opgezadeld met boe-
tes. Er worden dezer dagen 
weer grote offers gevraagd 
van de Antwerpenaren. 
Een dergelijke geste van het 
stadsbestuur zou niet mis-
staan.”

Antwerps stadsbestuur 
faalt in aanpak corona-
crisis 

De draconische provincia-
le lockdown uitgevaardigd 
door de ongekozen provin-

Afgiftekantoor: GEEL
P4A9074
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ciegouverneur Cathy Berx 
was en is een ramp voor 
Antwerpen. Het is het ge-
volg van het falen van onder 
meer het Antwerps stadsbe-
stuur in het snel opsporen 
en in de kiem smoren van 
nieuwe coronabesmettings-
haarden. Die nieuwe co-
ronabesmettingen bevonden 
zich vooral in Antwerpse 
wijken met veel mensen uit 
(Noord-)Afrika, maar ook 
de politieke correctheid 
daarover heeft snel en ade-
quaat optreden gehinderd.

Fractieleider Sam van 
Rooy: “De avondklok, de 
nóg vroegere sluiting van 
onze horeca en de mond-
maskerplicht die nu overál 
in de openbare ruimte en 
in héél de provincie Ant-
werpen geldt, hadden ver-
meden kunnen worden als 
er een tiental dagen gele-
den ‘microchirurgisch’ was 
opgetreden, met na me via 
performante contact tra-
cing en strikt gehandhaaf-
de quarantaine en snelle 
(ultra)lokale lockdowns.”

Vandaag is iedereen in de 
stad Antwerpen en zelfs in 
de hele provincie Antwer-
pen helaas de dupe van het 
amateuristische Antwerpse, 
Vlaamse en federale corona-
beleid.

Nieuwe mokerslag voor 
Antwerpse horecazaken 

Een economisch bloedbad in 
een sector die reeds het water 
aan de lippen heeft staat: dat is 
wat Marc van Ranst en onge-
kozen gouverneur Cathy Berx 
(CD&V) op hun rekening 
kunnen schrijven na hun deg-
outante uitspraak: ‘Blijf weg uit 
Antwerpen’. Door het fiasco van 
de contact tracing en de afwach-
tende politiek correcte hou-
ding om mini-lockdowns uit te 
vaardigen in de gekende wijken 
Borgerhout, Deurne, het Kiel 
en Antwerpen-Noord, zit nu de 
hele stad en provincie Antwer-
pen in de problemen, met onze 
horeca op kop. Cafés en res-
taurants moeten het nu zien te 
redden met nog slechts een paar 
klanten: het regent annulaties 
en Nederlanders blijven massaal 
weg uit Antwerpen. Omzetver-
liezen tot 70% zijn legio.

Voor onze horeca is er kennelijk 
geen enkel mededogen, terwijl 
nota bene terugkerende reizigers 
uit risicovolle coronagebieden 
amper worden gecontroleerd. 
En wat te denken van de recente 
taferelen in het station van Oos-
tende en in de geïslamiseerde 
Antwerpse wijken tijdens het 
Offerfeest, waarbij geen sprake 
was van het goed naleven van de 
coronamaatregelen? Onze ho-
reca wordt ten onrechte gestig-

matiseerd, terwijl er, nota bene 
grotendeels dankzij diezelfde 
horeca die haar verantwoorde-
lijkheid heeft genomen, bij de 
bekerfinale geen noemenswaar-
dige incidenten waren.

Anke Van dermeersch: “Om 
een golf van faillissementen 
te voorkomen moeten er drin-
gend meer steunmaatregelen 
komen voor onze harde en in 
het hart getroffen horecaon-
dernemers. Voor Vlaams Be-
lang Antwerpen is de horeca 
immers het cement van onze 
samenleving.”

Islamitisch Offerfeest: halalwinkels in 
Antwerpen omzeilen massaal verbod op 

rituele onverdoofde slacht 
Diverse advertenties en fol-
ders die in Antwerpen op vele 
duizenden exemplaren circu-
leerden, met name in Hobo-
ken, Antwerpen-Noord en 
Borgerhout, wijzen erop dat 
halalwinkels in Antwerpen 
het wettelijk verbod op on-
verdoofd ritueel slachten en 
onverdoofd ritueel geslacht 
vlees massaal omzeilen. ‘We 
slachten nog steeds zonder 
verdoving’, zo luidt het onder 
meer. En: ‘Zonder verdoving. 
100% halal’.

Vlaams Belang Antwerpen 
eist dat burgemeester De We-
ver ingrijpt door via overleg 
of zachte dwang de massale 
publiciteit en promotie van 
onverdoofd halal slachten en 

onverdoofd geslacht halalvlees 
aan banden te leggen.

Filip Dewinter: “Het kan toch 
niet de bedoeling zijn dat de 
Vlaamse regering – terecht 
– dierenleed wil vermijden 
door onverdoofd slachten te 
verbieden, terwijl in Antwer-
pen grootschalige campagnes 
worden gevoerd om halalvlees 
massaal via een achterpoortje 
aan te bieden. Welke maatre-
gelen neemt het stadsbestuur 
om het promoten van de ver-
koop van onverdoofd geslacht 
vlees naar aanleiding van het 
islamitische Offerfeest aan 
banden te leggen?”

In Antwerpen (en elders) is 
dit een jaarlijks wederkerend 

fenomeen in de aanloop 
naar het barbaarse islamiti-
sche Offerfeest: ook vorig 
jaar werd op die manier het 
decretaal (Vlaams) verbod 
op onverdoofde slacht om-
zeild. Het importeren (en 
verkopen) van onverdoofd 

geslacht halalvlees is im-
mers nog altijd toegestaan. 
Op federaal niveau heeft 
de regering-Michel (N-VA, 
CD&V, MR, Open VLD) 
helaas nagelaten de massale 
import van halalvlees te ver-
bieden.

Antwerps fractieleider Sam 
van Rooy: “Volgens de geest 
van het geldende decreet, 
het in 2019 ingevoerde 
Vlaams verbod op onver-
doofde slacht, zouden ook 
het importeren van onver-
doofd geslacht halalvlees, 
het maken van publiciteit 
en promotie voor onver-
doofd geslacht halalvlees en 
de verkoop van onverdoofd 
geslacht halalvlees verbo-
den moeten zijn. Bovendien 
is ‘halal’ een fundamenteel 
onderdeel van de totalitai-
re, inhumane sharia (isla-
mitische wet) die volgens 
het Mensenrechtenhof in 
strijd is met het Europees 
Verdrag voor de Rechten 
van de Mens.”

Antwerpen nog steeds een onveilige stad voor vrouwen

Via een schriftelijke vraag infor-
meerde Vlaams Belang-gemeen-
teraadslid Anke Van dermeersch 
naar het aantal criminaliteits-
feiten in Antwerpen tussen 1 
januari en 30 november 2019 
waarvan vrouwen het slachtof-
fer werden. Het antwoord was 
onthutsend: maar liefst 15.187 
criminele feiten tegen vrouwen, 
dat zijn er niet minder dan 46 
per dag! Opvallend is het enorm 
hoge aantal opzettelijke slagen 
en verwondingen (3.749) en 
bedreigingen (1.043). 

Er waren maar liefst 182 ver-
krachtingen, waarvan 30 
groepsverkrachtingen. Elke 
twee dagen wordt in Antwer-

pen dus een vrouw voor het 
leven getekend via een (groeps)
verkrachting. In 80% van de 
gevallen gaat de dader of daders 
vrijuit. De onveiligste wijken 
voor vrouwen blijken die waar 
veel moslims wonen: Borger-
hout, het Kiel, Deurne-Noord, 
de Seefhoek (goed voor 60% 
van de misdrijven).

Anke Van dermeersch: “Als po-
litica, mens, vrouw en moeder 
ben ik geschokt. Antwerpen 
kan absoluut geen veilige stad 
voor meisjes en vrouwen wor-
den genoemd. Dat het over-
grote deel van de verkrachters, 
maar liefst 80%, niet eens 
wordt gevat, tast het onrecht-

vaardigheidsgevoel van de 
Antwerpenaren en bij uitbrei-
ding van alle burgers aan en 
vergroot het onveiligheidsge-
voel bij meisjes en vrouwen.”



Vlaams Belang strijdt tegen  
(beeldenstorm van)  Black Lives Matter 

Vlaams Belang voert actie 
aan standbeeld Pater De 
Deken

Handen af van Pater De 
Deken! 

Als reactie op de beeldenstorm 
van Black Lives Matter heeft 
een delegatie van Vlaams Belang 
Antwerpen bloemen neergelegd 
bij het standbeeld van Pater De 
Deken in Wilrijk.

Anke van Dermeersch: “Pater 
De Deken was zeker geen ra-
cist, want hij stichtte onder an-
dere een klooster in Congo. Hij 
was een ontdekkingsreiziger en 
missionaris die deel uitmaakt 
van het culturele en historisch 
erfgoed van Wilrijk. We doen 
niet mee aan het onderuit ha-
len van onze tradities.” 

Verschillende organisaties en 
linkse partijen willen in de na-
sleep van de ‘Black Lives Mat-
ter’-heisa immers het 100 jaar 
oude standbeeld van Pater Con-
stant De Deken in Wilrijk weg. 
Het beeld zou zogezegd uiting 
geven van een ‘racistische’ en 
‘kolonialistische’ ingesteldheid. 
Het meer dan honderd jaar oude 
beeld van Pater De Deken is 
nauw verbonden aan Wilrijk, zo 
vertelde Anke Van dermeersch, 
wonend in Wilrijk en Antwerps 
gemeenteraadslid. Pater Con-
stant De Deken werd in 1852 in 
Wilrijk geboren. Als missionaris 
en ontdekkingsreiziger reisde 

hij naar China waar hij een van 
de eerste was die Tibet bezocht. 
Daarna verbleef hij vele jaren in 
Congo waar hij onder andere 
een klooster met ziekenhuis en 
school stichtte. Pater De Deken 
stierf in 1896 op jonge leeftijd 
in Congo.

Filip Dewinter: “Al onze 
standbeelden en monumenten 
worden nu geviseerd doordat 
politiek correcte politici zich 
gedragen als slippendragers 
van het racistisch Black Lives 
Matter. We hebben dringend 
een black-out nodig!”

Stop de beeldenstorm

In de Verenigde Staten, maar 
ook in Groot-Brittannië en 
andere landen, moeten allerlei 
zogenaamd racistische en ko-
loniale beelden eraan geloven. 
Onder andere de beelden van 
Columbus, van christelijke mis-
sionarissen, van Churchill en 
anderen die in de ogen van de 
“Black Lives Matter”-beweging 
en hun linkse aanhang “fout” 
waren, moeten weg. De beelden 
worden beklad of simpelweg 
van hun sokkel gesleurd. Maar 
ook symbolen zoals Zwarte Piet, 
films zoals “Gone With the 
Wind” en zelfs afleveringen van 
het Britse komische programma 
“Fawlty Towers” moeten weg. 
Alles wat blank, Europees en 
Westers is, is blijkbaar slecht en 
racistisch en moet dus verdwij-
nen. Onder het mom van gelijk-

heid en antiracisme haalt men 
onze Europese geschiedenis, be-
schaving en tradities onderuit. 
Nog even en Europa is Afrika 
geworden… dan is er eindelijk 
“gelijkheid”, de “gelijkheid” van 
de woestijn.

Anke Van dermeersch: “Het 
Vlaams Belang legt zich hier 
niet bij neer en blijft opkomen 
voor het behoud van onze ei-
gen cultuur, van onze superi-
eure manier van leven waarbij 
waarden zoals de vrijheid van 
meningsuiting, de gelijkheid 
van man en vrouw, democratie 
en godsdienstvrijheid centraal 
staan. Alleen met respect voor 
het verleden en voor de symbo-
len van het verleden, kunnen 
we de toekomst verder uitbou-
wen.”

Respecteer en behoud 
onze standbeelden en 
monumenten, wis onze 
geschiedenis niet uit

Sam van Rooy: “Terwijl een 
veroordeelde zwarte crimineel 
als George Floyd een muur-
schildering krijgt, worden onze 
standbeelden en straatnaam-
borden vernield of besmeurd 
en beklad. De ene crimineel, 
Leopold II, wordt met andere 
woorden vervangen door een 
andere crimineel.”

Op de gemeenteraad van juni 
interpelleerde fractievoorzitter 
Sam van Rooy burgemeester 
De Wever over de beelden-
storm en de recente Black Lives 
Matter-betoging. De Vlaams 
Belang-gemeenteraadsfractie 
legde ook een motie voor ter 
stemming met de vraag aan 
het stadsbestuur om volgende 
punten goed te keuren. Van 
Rooy lichtte deze motie toe en 
vroeg het Antwerps stadsbe-
stuur om:
• Elke vorm van vandalisme 

aan een standbeeld of mo-
nument expliciet ten streng-
ste te veroordelen en te (la-
ten) vervolgen.

• Duidelijk te maken dat ze 
nooit zal zwichten voor 
welk vandalisme of protest 
ook dat gericht is tegen een 
standbeeld of monument.

• Indien nodig bepaalde 
standbeelden of monumen-

ten extra zal beveiligen door 
middel van camerabewa-
king, een barrière of om-
heining dan wel de fysieke 
aanwezigheid van politie-
agenten.

• Helder te communiceren 
dat het onze geschiedenis 
wil laten rusten en dus niet 
meespeelt in dit oikofobe 
en occidentofobe circus van 
‘identity politics’. 

• Daarbij te verklaren dat het 
elke vraag of eis tot het ver-
wijderen, censureren of aan-
passen van een standbeeld 
of monument naast zich 
neer zal leggen.

Deze motie werd helaas door alle 
andere partijen afgekeurd. Be-
grijpen wie kan!

Sam van Rooy: “Werkelijk ál-
les wordt nu in vraag gesteld: 
van standbeelden van Napo-
leon, Columbus en Churchill 
over boeken van Jef Geeraerts 
en strips van Urbanus, Kuifje 
en Jommeke, tot films en series 
als Gone with the Wind en Fa-
wlty Towers. Als ze niet worden 
vernield, gebannen of gecensu-
reerd, dan worden ze gelabeld 
en ontsierd met waarschuwin-
gen, alsof het pakjes sigaretten 
betreft. Dit is dus een oorlog te-
gen ons en onze geschiedenis en 
onze cultuur. Dit gaat om het 
neerhalen van onze instellin-
gen, om het eisen van herstelbe-
talingen en om de herverdeling 
van rijkdom. Hier zullen wij 
ons altijd tegen blijven verzet-
ten.”

Burgemeester laat Black 
Lives Matter-betoging toe 
in volle coronacrisis 

Fractieleider Sam van Rooy heeft 
burgemeester De Wever op de 
rooster gelegd over de door hem 
de facto toegelaten betoging van 
Black Lives Matter tijdens de eer-
ste volledige coronalockdown. 
De N-VA had dan wel kritiek op 
de toegelaten Black Lives-Mat-
ter-massabetoging in het Brussel 
van PS-burgemeester Philippe 
Close, maar in Antwerpen heeft 
N-VA-voorzitter en burgemees-
ter De Wever de massademonsta-
tie (1.200 deelnemers) van Black 
Lives Matter op het Steenplein 
feitelijk oogluikend toegelaten.

Sam van Rooy: “Wij maken 
ons grote zorgen over de neiging 
tot capitulatie van dit stadsbe-
stuur in deze als ‘antiracisme’ 
vermomde identitaire doods-
strijd.”

Los van de coronamaatregelen 
deugt Black Lives Matter van 
geen kanten. Een van de oprich-
ters van Black Lives Matter heeft 
immers verklaard dat de organi-

satie is gestoeld op het marxis-
me. Het marxisme betekent in 
de praktijk tirannie en geweld 
en het op grote schaal oprui-
men van andersdenkenden. 
De marxisten van Black Lives 
Matter gaan uit van strijd of 
zelfs oorlog tussen de blanke (of 
‘witte’) onderdrukkers en zwarte 
(of bruine) onderdrukten. Black 
Lives Matter stuurt dus aan op 
een rassenstrijd.

Fractieleider Van Rooy con-
cludeerde: “De rellen, de plun-
deringen, het geweld tegen de 
politie en de vernielingen aan 
standbeelden en monumenten, 
zijn geen toeval. Net zoals het 
ook geen toeval is dat Black 
Lives Matter op straat, maar 
ook achter de schermen, een 
natuurlijke doch tijdelijke an-
tiwesterse alliantie vormt met 
de als antifascisten vermomde 
fascisten van Antifa en met jon-
ge moslims en islamitische groe-
peringen.”
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Stadsbestuur promoot hoofddoek   
Voor de zoveelste keer pakte het 
Antwerps stadsbestuur uit met een 
affichecampagne waarop een mos-
lima met hoofddoek staat. Vol-
gens Antwerps gemeenteraadslid 

Anke van Dermeersch kan dit ab-
soluut niet door de beugel. Anke 
van dermeersch: “Zo steunen ze 
de radicale, gevaarlijke islam en 
legitimeert het stadsbestuur de 
sharia die haaks staat op onze 
Westerse democratische waar-
den! Deze affiche vind ik als 
moeder en politica shockerend. 
De sluier is geen symbool van 
geloof, maar van de vernedering 
van de vrouw. Je kan de sluier 
vergelijken met de gele ster bij 
de Joden, die rechtvaardigde ook 
elke vorm van geweld.”

Het Antwerps stadsbestuur le-
gitimeert dus de islamitische 
opvatting die vrouwen en meis-
jes beschouwt en behandelt als 
tweederangsburgers. 

Anke van Dermeersch: “Een 
hoofddoek voor minderja-
rige meisjes is een ernstige 
vorm van kindermishande-
ling die hen laat opgroeien 
in minderwaardigheid. De 
islamitische hoofddoek ver-

oorzaakt psychische trauma’s 
die hen tekenen voor het le-
ven als vrouw.”

Anke Van dermeersch spreekt 
het stadsbestuur hierop aan 
en zal op Vlaams niveau en 
een hoofddoekenverbod ei-
sen voor minderjarige meisjes 
(onder de 18 jaar).
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Dit jaar werd er voor het eerst 
digitaal ingeschreven voor het 
buitengewoon onderwijs. Het 
schrijnende resultaat hiervan 
is dat vele ouders simpelweg te 
horen kregen dat er geen plaats 
is voor hun kinderen in de Ant-
werpse scholen. Gemeente-
raadslid Peggy Pooters: “48% 
van deze kinderen staat dus 
nu op een wachtlijst en voor 
kinderen met een verstande-
lijke beperking loopt dit per-
centage zelfs op tot 88%. Dit 
is een schande, een moderne 
en welvarende samenleving 
onwaardig.” Pooters kaartte 
dit immense probleem dan ook 
aan in de gemeenteraad.

Peggy Pooters: “Het Ant-
werps stadsbestuur holt dus 
nog maar eens achter de fei-
ten aan en laat hierdoor heel 
wat Antwerpse kinderen in de 
kou staan!”

Het Vlaams Belang is er altijd 
al tegen geweest om kinderen 
met speciale noden in het re-
guliere onderwijs op te nemen. 
Dat is immers nefast 
voor zowel het on-
derwijsniveau van 
de gewone leer-
lingen als voor de 
kinderen met een 
beperking, die 
bijzondere on-
dersteuning 
nodig heb-
ben.

Vlaams Belang Ekeren 
op de bres voor kunst en 
cultuur 

Het ondertussen verwijderde 
standbeeld van Leopold II is/was 
ongetwijfeld het meest bekende 
– of is het beruchte – standbeeld 
in Ekeren. Er zijn er echter nog 
veel andere, vaak totaal onbeken-
de. Zo staat er in de Lodewijk 
de Vochtstraat op Rozemaai een 
standbeeld van twee boerenvrou-
wen. Onze fractieleider in de Ek-
erse districtsraad Kurt Van Noten 
vond op het eerste 
gezicht geen en-
kele vermelding 
van naam en/
of kunstenaar. 
Slechts na enig 
zoeken blijkt er 
op de achterzij-
de van de sokkel te 
staan: ‘Gotter Eickhof 1938-
39’. Op vraag van Van Noten 
zegde het district in maart 2019 
toe een plaatje te laten aanmaken 
en te verduidelijken wie de beeld-
houwer is en waar het werk voor 
staat. In februari 2020, dus bijna 
1 jaar later, bleek er nog steeds 
geen infoplaatje bevestigd te zijn. 

Nu zou er toch alvast een info-
bordje aangebracht worden én 
door de bevoegde diensten zou 
onderzocht worden wat een ge-
schikte locatie zou kunnen zijn 
om het beeld in de toekomst naar 
te verplaatsen. Alleszins is het een 
kunstwerk dat zijn plaats in het 
Ekerse straatbeeld verdiend heeft 
en dat we niet graag zouden zien 
verdwijnen.

Drugsterrorisme in Deurne 

Hoe is het zover kunnen ko-
men met het drugsterroris-

me in Deurne? In het 
vorige bestuursakkoord 
(2012-2018) stond nog 
de oprichting van een 
commissie Preventie en 

Veiligheid, een eeuwen-
oud programmapunt van 

het Vlaams Belang in Deur-
ne. Dat werd echter tot twee keer 
toe weggestemd en later zelfs uit 
het bestuursakkoord verwijderd, 
onder andere door de N-VA. 
Verder werd ook tweederde van 
de politiekantoren gesloten en 
werkt het overgebleven politie-
kantoor enkel nog “op afspraak”. 
Ook werd de bestaande wijk-

werking van de politie compleet 
uitgehold. Dit is uiteraard geen 
verwijt aan de politie, maar aan 
het stadsbestuur. Hoe kan men 
immers verwachten dat de poli-
tie dit gaat oplossen, als zij blind 
in de wijken moeten ingaan waar 
ze eerder zijn weggetrokken? Ge-
combineerd met de aanhouden-
de massale immigratie zorgt dit 
alles voor een explosieve mix, 
die niet valt op te lossen met 
halfslachtige maatregelen.

Daarom vraagt het Vlaams 
Belang Deurne bij monde 
van fractievoorzitter Jan 
Van Wesembeeck: 1. de her-
opening van de politiekantoren 
op de Lakborslei en de Water-
baan; 2. de heropstarting van de 
vroegere wijkwerking zodat de 
politie weer weet wat er in de wij-
ken leeft en waar de problemen 
zijn; 3. de oprichting van een vei-
ligheidscommissie in de districts-
raad van Deurne.

Eerste halalsupermarkt in 
Deurne is een feit

Dat de eerste halalsupermarkt 
in Deurne nu een feit is, maakt 

duidelijk dat de islamisering van 
het district blijft voortgaan. De 
Deurnse districtsburgemeester - 
ook N-VA - heeft de halalsuper-
markt plechtig geopend. Een lo-
kale N-VA-mandataris wenst op 
haar Facebookpagina de nieuwe 
halalzaak zelfs veel succes toe (bi-
zar, gezien het betrokken raads-
lid zich in het verleden steeds als 

dierenvriend profi-
leerde). Op het 

moment dat 
dit wordt ge-
schreven, zo 
ontdekte Jan 

Van Wesem-
beeck, heeft 

deze halalwinkel 
ook nog niet de nodi-

ge vergunningen: geen bouw-
vergunning, geen vergunning 
van het voedselagentschap. Op 
Vlaams niveau verzet de N-VA 
zich terecht tegen onverdoofd 
halal slachten, maar op lokaal 
niveau faciliteert en feliciteert 
dezelfde N-VA een nieuwe ha-
lalsupermarkt: begrijpe wie kan! 
Het is duidelijk dat het Vlaams 
Belang de enige partij is die zich 
verzet tegen de islamisering van 
onze samenleving.

Onheilspellend 
plaatsgebrek in 
het Antwerps 
buitengewoon 
basisonderwijs

Nieuws uit onze districten

Bestel het boek van Anke 
Van dermeersch: “Hoer 

noch Slavin”

15 euro
Uitgeverij Egmont

www.uitgeverijegmont.be

In onder andere de parkings 
Breydelstraat-Statiekwartier, par-
king Sint-Jansplein en parking 
ZOO-Astridplein-Centraal-Sta-
tion, veroorzaken drugsverslaaf-
den, illegalen en daklozen heel 
wat problemen. Ze brengen er de 
nacht door, gebruiken drugs en 
ontlasten zich en zijn verantwoor-

delijk voor heel wat achtergelaten 
rommel en sluikstort. In deze par-
kings bevinden zich ook verschil-
lende achtergelaten of door de 
politie/parket aangeslagen wagens 
(sommige met wielklem). Van 
verschillende van deze wagens 
werden de ruiten ingeslagen of 
de deuren opengebroken waarna 

deze wagens dienen als slaapplaats 
voor drugsverslaafden, illegalen 
en daklozen. Deze wagens worden 
tevens gebruikt om drugs in te 
verstoppen en drugs te gebruiken. 
De politie treedt hier nauwelijks 
tegen op. Deze overlast zorgt voor 
een groot onveiligheidsgevoel bij 
de automobilisten.

Junks, illegalen 
en daklozen 
zorgen voor 
overlast in onze 
parkings



Ondanks meer dan 25 jaar 
groeiende kritiek op de gang 
van zaken (die onder meer heeft 
geleid tot de Brexit) schakelen 
de Europese Unie en de elite die 
haar bestuurt nog maar eens 
een versnelling hoger, zelfs met 
de coronacrisis als alibi. 

Om die crisis aan te pakken pak-
te de Europese Commissie onder 
leiding van Ursula von der Ley-
en uit met een ‘herstelfonds’ van 
750 miljard euro. Om dit fonds 
te spijzen, mag de Commissie 
voor de eerste maal zelf gaan 
lenen op de kapitaalmarkt en 
dus schulden maken op kap van 
de Europese belastingbetaler. 
Daarnaast zal de EU binnenkort 

zelf eigen Europese belastingen 
kunnen invoeren. 

TEGEN EEN EU-
SUPERSTAAT

Het Vlaams Belang kant zich 
tegen deze alsmaar uitgebrei-
dere bevoegdheden van de EU. 
“De EU mag geen superstaat 
worden. De Europese samen-
werking kan een goede zaak 
zijn, maar dan enkel voor die 
thema’s die dankzij samenwer-
king een meerwaarde opleve-
ren voor Vlaanderen”, aldus 
Europees parlementslid Gerolf 
Annemans (Vlaams Belang).  

Met een nieuw migratiepact in 

het najaar dreigt onder impuls 
van de EU in de nabije toekomst 
bovendien opnieuw een aanzui-
geffect op migranten van over 
heel de wereld te ontstaan. Deze 
massa-immigratie zal onze soci-
ale zekerheid nog meer onder 
druk zetten dan nu al het geval 
is. Gerolf Annemans is hierover 
duidelijk: “Naar onze mening 
moet de Europese Unie ermee 
ophouden ons grenzenbeleid te 
bepalen. De idee het vrije ver-
keer van goederen binnen de 
EU moet uiteraard behouden 
blijven, maar wij kanten ons te-
gen de open grenzen voor per-
sonen. Wij moeten zelf kunnen 
bepalen wie ons land binnen-
komt!”

HET DEMOCRATISCHE 
VERZET

Om deze en vele andere rede-
nen voert het Vlaamse Belang 
onder de paraplu van de ID-
groep (Identiteit & Democratie) 
in het Europees Parlement het 
verzet aan tegen alsmaar meer 
EU. Er moet immers dringend 
werk worden gemaakt van een 
beperking van de Europese 
Unie. Wij willen niet alsmaar 
méér EU, maar net bevoegdhe-
den én geld terug naar de lid-
staten - en dus naar onze eigen 
mensen - halen.

Terwijl er in Antwerpen met de regelmaat van de klok granaten 
ontploffen en er zelfs met machinegeweren geschoten wordt, terwijl 
meer en meer Vlamingen door de onlogische coronamaatregelen 
door de bomen het bos niet meer zien en vaak financieel de eindjes 
niet meer aan elkaar kunnen knopen, is men in de Wetstraat vooral 
met zichzelf bezig. 

De traditionele partijen hebben sinds de duidelijke keuze voor 
rechts die de Vlamingen op 26 mei 2019 gemaakt hebben, maar 
één ding gedaan: wegkijken. Wegkijken van de verkiezingsuitslag 
en misschien nog erger: wegkijken van de problemen waarmee 
de gewone man en vrouw in de straat dagelijks geconfronteerd 
worden. 

UW STEM IN HET PARLEMENT

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “Het Vlaams Belang is 
anders en moet anders blijven dan die partijen. Het Vlaams Belang 
luistert wél naar wat leeft bij de mensen. Het Vlaams Belang is de 
stem van de Vlaming in het parlement. Waar de andere partijen 
liever zwijgen of wegkijken, moet het Vlaams Belang de vinger op 
de wonde durven leggen en de zaken benoemen zoals ze zijn.” 

Wij en onze kiezers weten dan ook perfect waarvoor wij gaan. 
Een solidair en rechtvaardig Vlaanderen, waar Vlamingen de on-
dersteuning en kansen krijgen die ze verdienen om hun leven uit 
te bouwen. Een rechtvaardig Vlaanderen, waar Vlamingen zélf de 
vruchten van hun arbeid kunnen plukken, waar iedereen bijdraagt 
en waar de koopkracht van onze mensen verzekerd wordt. En mis-
schien wel vooral een Vlaams Vlaanderen, waar onze taal, onze 
cultuur, onze tradities en onze manier van leven beschermd worden.

DE ROEP OM VERANDERING 

“Vandaag zullen we hiervoor blijven strijden, gedwongen vanuit 
de oppositie, maar tegelijkertijd zetten we met de blik op de toe-
komst onze groei door. En met uw steun kunnen we er in 2024 voor 
zorgen dat niemand nog om een Vlaams Belang-regeringsdeelna-
me heen kan, waardoor de Vlaming eindelijk de verandering krijgt 
waar hij steeds massaler voor stemt”, aldus Tom van Grieken

Niet minder dan 42,7% van de 
OCMW-toelages komt terecht 
bij mensen met vreemde natio-
naliteit. Daarmee ontvangen ze 
proportioneel veel vaker toe-
lages dan onze eigen mensen. 
“Onze eigen behoeftigen zijn 
het eerste slachtoffer van de 
massa-immigratie”, aldus fede-
raal parlementslid Ellen Samyn 
die de cijfers opvroeg. 

De federale overheid legt de 
OCMW’s diverse taken op en 
subsidieert hen daar ook voor. 
Het gaat om toelagen voor 
participatie en sociale activering, 
maar ook het verstrekken 
van huurwaarborgen, het 
mazoutfonds, het gas- en 
elektriciteitsfonds, recht op 
maatschappelijke integratie, 
en installatiepremies voor 
daklozen. 

IMPORT VAN ARMOEDE

Van het totale uitgekeerde 
bedrag werd in 2019 amper 

57,3% uitgekeerd aan mensen 
met de Belgische nationaliteit, 
genaturaliseerde ‘nieuwe 
Belgen’ inbegrepen! 42,7% 
van de toelages vloeien naar 
vreemdelingen. Dat blijkt uit 
het antwoord van minister van 
Maatschappelijke Oriëntatie 
Dennis Ducarme op 
een vraag van 
Vlaams Belang-
parlementslid Ellen 
Samyn. 

Alhoewel niet-
Belgen ‘maar’ 
12% van de 
bevolking uitmaken, 
ontvangen ze dus meer 
dan 40% van de OCMW-
toelages. Een disproportioneel 
hoog aandeel dus. Het is 
nochtans niet zo dat er onder 
onze eigen mensen veel minder 
nood zou zijn aan sociale 
hulp. Voor Ellen Samyn is het 
duidelijk dat “de ongebreidelde 
immigratie en import van 
armoede ons handenvol 

geld kost en dat onze eigen 
behoeftigen daar het eerste 
slachtoffer van zijn”.  

WALLONIË

Uit het antwoord blijkt nog een 
andere scheeftrekking. Amper 

39,5% van de subsidies 
werd toegekend aan 

Vlaamse OCMW’s, 
tegenover 34,8% 
aan Waalse 
en 25,7% 
aan Brussele 
O C M W ’ s . 

Nochtans telt 
Vlaanderen een pak 

meer inwoners dan 
de twee andere gewesten 
samen. Per inwoner ontvangen 
de Vlaamse OCMW’s dus 
aanzienlijk minder subsidies. 
De Vlaamse belastinginkomsten 
komen hier duidelijk in de 
eerste plaats niet ten goede 
aan onze eigen mensen, maar 
wel aan vreemdelingen en 
Franstaligen.

BINNENKORT OOK 
EU-BELASTINGEN?

EEN PARTIJ, 
ANDERS DAN 
DE ANDEREN

MEER DAN 40% OCMW-TOELAGES 
NAAR MENSEN MET VREEMDE 
NATIONALITEIT

“MET UW STEUN KUNNEN WE ER IN 2024 
VOOR ZORGEN DAT NIEMAND NOG OM 

EEN VLAAMS BELANG-REGERINGSDEELNA-
ME HEEN KAN, WAARDOOR DE VLAMING 

EINDELIJK DE VERANDERING KRIJGT WAAR 
HIJ VOOR STEMT.”


