DE

ANTWERPSE

V LKSGAZET

WWW.VLAAMSBELANGANTWERPEN.BE

A.N.K.E.
#PolitiekIncorrect
p. 3

ANTWERPEN@VLAAMSBELANG.ORG

AMERIKALEI 98 - 2000 ANTWERPEN

BESCHERM
ONZE MENSEN!
BUITEN

Stop importgeweld tegen
onze vrouwen!
p. 3

CRIMIGRANTEN

www.vlaamsbelangantwerpen.be

Petitie voor
referendum
immigratiestop
p. 8

VB wil vrije
schoolkeuze
p. 8

Sommige vreemdelingen maken misbruik van onze gastvrijheid om hier zware misdrijven te plegen. Drie jonge
Antwerpenaren Yero V., Fidan
J. en Anouar K. pleegden bijvoorbeeld een overval waarbij
ze zodanig veel geweld gebruikten dat het slachtoffer
ter plaatse overleed. De Marokkaan Tazi Hamed brak in
bij een 87-jarige alleenstaande
dame die hij beroofde en folterde. De dader bleek al 18
jaar illegaal in België. Twee
Nederlandse vrouwen die een
weekend op bezoek waren in
onze stad werden in een hotelkamer verkracht door vier
Afrikaanse mannen.
Een stedelijke rapport toonde
aan dat de criminele economie
in Borgerhout groter is dan de
legale. De Marokkaanse drugsmaffia heerst in Borgerhout en
wordt alsmaar driester: in en
rond Antwerpen worden auto’s worden in brand gestoken,

en huizen beschoten of zelfs
bekogeld met granaten.

statistieken dan ook als ‘Belg’
geregistreerd.

11.852 criminele feiten

Gedaan met de laksheid

Uit politiestatistieken blijkt
dat veel misdaad in onze stad
gepleegd wordt door vreemdelingen. 4.767 van de 11.852
misdrijven die in 2016 in
Antwerpen plaatsvonden, waren het werk van personen
die niet over onze nationaliteit beschikken. Dat is meer
dan 40%. Het grootste deel
daarvan werd gepleegd door
Marokkanen: zij pleegden in
2016 maar liefst 845 criminele
feiten. Dat zijn er meer dan 2
per dag.

Dat mensen die hier te gast
zijn zoveel criminele feiten
plegen, is absoluut onaanvaardbaar. Aan het lakse beleid moet een einde komen.
In 2016 kwamen niet minder
dan 136.327 immigranten legaal ons land binnen. Illegale
immigranten worden nauwelijks ons land uitgezet: minder
dan 1 op 5 van de uitwijzingsbevelen wordt effectief uitgevoerd. Nochtans kunnen illegalen hier niet officieel werken
en leeft een groot deel dus van
illegale praktijken en misdaad.
Criminele vreemdelingen –
crimigranten – horen niet
thuis in onze stad. Onze stad
moet opnieuw veilig worden!
De grenzen moeten toe en criminele vreemdelingen moeten
onverbiddelijk worden uitgewezen!

Niet-Belgen zijn in onze stad
verantwoordelijk voor 54%
van de woninginbraken en
41% van de diefstallen met
geweld. Opmerkelijke cijfers, aangezien de grote meerderheid van de allochtonen
dankzij de soepele nationaliteitswetgeving inmiddels Belg
is geworden. Zij staan in de
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Genoeg is genoeg!

Bescherm onze welvaart

Onderteken onze petitie om in Antwerpen een
referendum af te dwingen over immigratie:
surf naar www.immigratiestop.be
of teken op de laatste bladzijde
van deze Volksgazet!

Doe mee!

eert
Het Vlaams Belang organis
estactie
op 1 mei 2018, 11u. een prot
aan de Buildrager aan de
Antwerpse Grote Markt

VU: Filip Dewinter - Amerikalei 98 - 2000 Antwerpen - Eindredactie: Wim Van Osselaer - Opmaak: Hans Verreyt

Misbruik van gastvrijheid
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Uit cijfermateriaal dat door het Vlaams
Belang werd verzameld, blijkt dat in Antwerpen 4 op 10 van de gevatte criminelen
vreemdelingen zijn. Ondanks het feit dat
de voorbije decennia in Antwerpen tienduizenden immigranten genaturaliseerd
werden en de Belgische nationaliteit verkregen, wordt 40% van alle criminele feiten in Antwerpen gepleegd door vreemdelingen. Voor bepaalde misdaadcategorieën
liggen de percentages nog hoger. Wat woninginbraken betreft zijn 54 % van de
daders vreemdelingen. Voor drugshandel
zijn bijna 50% en voor diefstal en geweld
41% van de gevatte daders vreemdelingen.
De grootste groep van criminele vreemdelingen wordt gevormd door Marokkanen.
Minder immigratie =
meer veiligheid
De massa-immigratie is verantwoordelijk
voor een groot deel van de criminaliteit in
Antwerpen. Het lijkt wel alsof bepaalde
groepen vreemdelingen de criminaliteit
met de moedermelk hebben meegekregen.
De oplossing ligt nochtans voor de hand.
Wie onze bevolking wil beschermen, moet
eerst en vooral de immigratiekraan dichtdraaien! Minder vreemdelingen betekent
immers meer veiligheid.

STANDPUNT

Antwerpen criminaliseert
Over de oorzaken van de vreemdelingencriminaliteit kan en zal nog lang gediscussieerd worden. Feit is dat wanneer de illegale economie toeneemt de verleiding om
makkelijk geld te verdienen via het plegen
van criminele feiten toeneemt. Immers,
waarom studeren, hard werken en belastingen betalen wanneer je als drugdealer,
dief of afperser het drie- of vierdubbele
kunt ‘verdienen’? Veel jonge allochtonen
groeien op zonder een duidelijk referentiepatroon en correcte voorbeeldfiguren.
Wie als tiener op straat rondhangt en ge-

confronteerd wordt met het patsergedrag
van straatboefjes en maffiosi allerhande,
heeft de neiging om dezelfde weg in te
slaan.
De leeftijd van criminele daders in Antwerpen spreekt dan ook boekdelen. Eén
op de tien van de gevatte criminelen in
onze stad is immers jonger dan 18 jaar
en dus minderjarig. Wanneer het gaat
over handtassenroof, diefstal met vertoon
van wapen en roofovervallen stellen we
vast dat tussen de 30% en 50% van alle
criminele feiten gepleegd worden door
minderjarigen. Een zeer verontrustende
evolutie! Deze kindboefjes zijn immers
de criminelen van morgen. Aan de andere kant stellen we vast dat vooral vrouwen
en ouderen het slachtoffer worden van de
onveiligheid in onze stad. Jaarlijks worden
13.000 vrouwen in Antwerpen slachtoffer
van een crimineel feit, of 39 vrouwelijke
slachtoffers per dag. Van de 166 verkrachtingen in 2017 werden overigens slechts
17 daders geïdentificeerd. Eén op de drie
slachtoffers van criminaliteit is dan weer
ouder dan 69 jaar.

beschermen
tegen
criminaliteit.
Dat
vooral de fysiek
zwaksten
(ouderen,
vrouwen) de
eerste slachtoffers worden van de
onveiligheid in onze stad is
wraakroepend maar hoeft niet

te verwonderen. Criminelen
zijn nu eenmaal laf en kiezen
voor de gemakkelijkste prooi.
Wie ons volk wil beschermen
en Antwerpen veiliger wil maken, mag de ogen niet sluiten
voor de vreemdelingencriminaliteit. Criminele immigranten moeten eruit! Laat ze hun
straf uitzitten in hun land van
herkomst. Hier horen ze niet
thuis!
Filip Dewinter

Op 11 maart vond de zesde editie plaats van
de CittA Antwerp Urban Trail plaats, een
loopevenement, waarbij de deelnemers door
nieuwe en historische gebouwen lopen. Ook
Vlaams Belang Antwerpen nam deel met een
delegatie.

Bescherm ons volk
De eerste en belangrijkste taak van de
overheid bestaat erin om onze burgers te

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

Wilt u de verkiezingscampagne van het Vlaams
Belang ondersteunen?
Uw giften zijn welkom op rekeningnummer
BE97 7509 3710 6149 op naam van
Vlaams Belang Antwerpen
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Anke Van dermeersch schreef nieuw boek:

A.N.K.E. #PolitiekIncorrect
Binnenkort verschijnt een
nieuw boek van Vlaams
Parlementslid en Antwerps
gemeenteraadslid Anke Van
dermeersch. Reden voor een
kort vraaggesprek met Anke.
Waarom heeft u dit boek geschreven?
Om een antwoord te geven op
de vragen die mij heel vaak gesteld worden, zoals: “Waarom
gaat een Miss België zoals jij in
de politiek?” Want het ligt toch
meer voor de hand dat een miss
voor een carrière in de media
kiest. Als omroepster bijvoorbeeld. En: “Waarom heb je dan
voor een Vlaams-nationalistische partij als het Vlaams Belang gekozen?” Die keuzes zijn
het resultaat van mijn levensloop en bepaalde beslissingen
die ik heb genomen. Het is tegenwoordig mode om veel te
delen via sociale media. Ik heb
ervoor gekozen om een boek
te schrijven. Via mijn nieuwe
boek geef ik iedereen een inkijk in mijn persoonlijke leven. Dat stelt mensen in staat
om mijn beslissingen en politieke ideeën te begrijpen. Zo
leg ik bijvoorbeeld uit waarom
ik recent naar oorlogsgebieden
zoals Irak en Syrië ben gereisd.
Het is niet uw eerste boek.
Mijn vorige boek Hoer noch
Slavin gaat over de islam en
meer bepaald de positie van
meisjes en vrouwen in de islamitische wereld. Mijn nieuwe
boek laat zien hoe ik tot mijn
standpunten over de islam
ben gekomen. Wie mijn boek
leest, verneemt ook waarom
ik de beslissing heb genomen
om de organisatie ‘Vrouwen
Tegen Islamisering’ op te richten. Mijn twee boeken vullen
elkaar dus perfect aan. Als advocaat gespecialiseerd in in-

ternationaal fiscaal recht publiceerde ik eerder trouwens
al voor Kluwer Rechtswetenschappen. En lang geleden,
toen ik 15 jaar was, heb ik een
jeugdboek verkocht aan de
Standaard Uitgeverij. Hoe dát
precies zit, lees je ook in mijn
nieuwe boek (lacht).
‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ is ook een fotoboek.
Inderdaad, foto’s geven lezers
een beter beeld van mijn levensloop. En ik ben nu eenmaal een voormalige Miss
België. Wat dat betreft, zitten in het boek ook heel wat
privéfoto’s en ongepubliceerde foto’s. Zowel vrouwen als
mannen zullen het boek dus
waarderen (lacht). En ik hoop
natuurlijk dat veel meisjes en
jonge vrouwen mijn boek lezen, want zeker voor hen is
het leerrijk.
Het voorwoord is geschreven door Tanja Dexters.
Tanja Dexters werd exact 20
jaar geleden tot Miss België
gekroond en ze is een vriendin.
Veel Miss Belgiës zijn trouwens nog steeds goede vriendinnen van me. Daar schrijf ik
ook over in mijn boek: Miss
België is een titel voor het leven en je houdt er veel vriendschappen aan over. Ook met
kandidates voor Miss Universe heb ik nog dagelijks contact
via een WhatsApp-groep.
De ondertitel van uw boek
is #PolitiekIncorrect. Waarom?
Wat men ook beweert, het is
nog altijd politiek incorrect
om bepaalde dingen te zeggen,
om zaken op een bepaalde
manier te verwoorden. Mijn
boek is daarvan één langgerekte getuigenis. Wist je dat ik

U bent welkom op de
boekvoorstelling op zaterdag
5 mei om 14u in
The Villa

(Limbastraat 1, Antwerpen).

Ook te bestellen via
www.uitgeverijegmont.be

een enorme strijd heb moeten
voeren met de Orde van Advocaten om als Miss België advocaat te mogen worden?
De cover is een serieus statement tegen de islam. Mag ik
zeggen dat de islam de rode
draad is geworden in uw politieke loopbaan?
Als meisje ben ik in vrijheid
opgegroeid en de titel van
Miss België heeft mijn liefde
voor vrijheid alleen maar versterkt. Met mijn voet op de
Koran wil ik laten zien dat ik
voor niets of niemand uit de
weg ga, en al zeker niet voor de
islam. Ik wil mijn organisatie

‘Vrouwen Tegen Islamisering’
dan ook verder internationaal
uitbouwen, want de islam is
een existentiële bedreiging
voor de rechten en vrijheid
van meisjes en vrouwen. In

het kader daarvan zal op de
boekvoorstelling een panelgesprek plaatsvinden met een
internationaal gezelschap van
vijf vrouwen met als moderator Sam Van Rooy.

Vlaams Belang Antwerpen voerde actie aan stadhuis:

Stop importgeweld
tegen onze vrouwen!
Met het ‘Wir schaffen
das’-beleid van Angela Merkel werden in Duitsland de
voorbije jaren vele honderdduizenden
‘vluchtelingen’
Duitsland
binnengehaald.
Door deze massa-immigratie
is het seksueel geweld tegen
vrouwen bij onze oosterburen
fors toegenomen. Om daartegen te protesteren werd er de
#120dB-beweging opgericht.
120 decibel is het geluidsvolume van een anti-aanrandingsalarm dat veel Duitse
meisjes en vrouwen tegenwoordig bij zich hebben. In
navolging van #120db deelde
ook Vlaams Belang Antwerpen aan meisjes en vrouwen

anti-aanrandingsalarmen uit
die geweldplegers moeten
afschrikken. In onze stad
worden immers elke dag opnieuw 39 vrouwen het slachtoffer van een misdrijf.
Om de twee dagen
wordt in Antwerpen
een vrouw verkracht.
Onder leiding van
Anke Van dermeersch voerde een
groep vrouwen actie
aan het Antwerps
Stadhuis. Om het
geweld tegen vrouwen in Antwerpen
aan te kaarten en
een signaal te ge-

ven aan het Antwerps stadsbestuur, lieten ze gelijktijdig
hun anti-aanrandingsalarmen laten afgaan.
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Antwerpse moskeeën zamelen op korte tijd 1,7 miljoen euro in:

Vlaams Belang vraagt gerechtelijk
onderzoek naar malafide geldstromen
Borgero

o

opnieuw Borgerhout!

Een studie van het stadsbestuur toonde aan dat de criminele economie in Borgerhout groter is dan de legale.
Tegelijk stellen we vast dat
moslimorganisaties via benefieten miljoenen euro’s
ophalen voor de bouw of
de uitbreiding van moskeeën. Er werd ook geld ingezameld voor het gezin van
de Borgerhoutse haatimam
en IS-sympathisant Ibn Ali,
die momenteel in een Britse
cel zit. Het vermoeden bestaat
dat via dergelijke moskeebenefieten grote sommen drugsgeld worden witgewassen.
Klacht van
Filip Dewinter
Door sociale media te monitoren, ontdekte het Vlaams
Belang dat er het afgelopen
jaar via acht benefietacties in

totaal al ongeveer 1,7 miljoen
euro is ingezameld. Het totaal
benodigde bedrag is maar liefst
4,2 miljoen euro. Waar haalt
de moslimgemeenschap al dat

geld vandaan? Volgens Filip
Dewinter is het witwassen van
crimineel geld via moskeeën
interessant voor drugsfamilies omdat ze er prestige mee
winnen en er een netwerk mee
kunnen uitbouwen: “Dergelijke grote bedragen kunnen niet
enkel afkomstig zijn van tombola’s en pannenkoekenverkopen. Het geld komt met tienduizenden euro’s binnen. Hier
zijn dus andere financiers aan

het werk.”
Filip Dewinter diende daarom een klacht in bij de Procureur des Konings gestaafd
met informatie over mogelijke illegale geldstromen
en witwaspraktijken via bepaalde Antwerpse moskeeën
en islamitische organisaties.
Een verband tussen de benefietacties van de moskeeën
en de Marokkaanse drugsmaffia is zeer waarschijnlijk.
De malafide geldstromen naar
moskeeën moeten worden onderzocht en aangepakt.
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
Het Vlaams Belang wil dat er
zo snel mogelijk een Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar
Bestuur (BIBOB) komt. In

Na klacht van Vlaams Belang:

Bouwvergunning moskee
Linkeroever GEWEIGERD!
De
stedenbouwkundige
dienst heeft de vergunningsaanvraag voor een nieuwe
moskee van de vzw Moraalcentrum Linkeroever
definitief geweigerd.
Die nieuwe moskee
zou worden ingeplant
in de Pieter Doorlantlaan op Linkeroever.
De verbouwingswerken waren reeds aangevat en inzamelacties
werden georganiseerd.

Het Vlaams Belang had
echter klacht ingediend omdat er voor de moskee geen
vergunning was aan-

gevraagd, waarna de bouwwerken werden stilgelegd.
Nu is de vergunning dus ook
definitief geweigerd.
De moskeevereniging
kondigde echter aan
in beroep te gaan bij
de provincie, maar
voorlopig is dit dus
goed nieuws voor alle
inwoners van Linkeroever die hun wijk
niet willen zien islamiseren.

Nederland, waar een derge- van huisnummer 72) zet onze
lijke wet al bestaat, hebben boodschap kracht bij.
burgemeesters veel meer
mogelijkheden om te
voorkomen dat er malafide praktijken worden opgezet. De aanpak van burgemeester
Nieuwe moskee Wilg
De Wever is volgens
enstr.: € 224.000
Nieuwe moskee en
Filip Dewinter veel te
centrum in gewezenislamitisch
soft: “In Borgerhout is
Bosschool in Berend
recht: € 288.021
een parallelle machtsUitbreiding Moskee
Safa in
Zwijndrecht:
structuur
ontstaan
€ 216.189
Totale renovatie van
van drugsbaronnen en
de
Moskee Jamia Masjid
imams. De BorgerhouKhatamul Ambiya:
€ 360.000
tenaars, ook de goedUitbreiding moskee
menende allochtonen,
El Mohsinien in Berc
hem: € 300.000
hebben schrik.” Een
Nieuwe moskee
Noorderlaan:
nieuw groot cam€ 350.000
pagnebord in BorTotaal:
€ 1.738.210
gerhout (op de Stenenbrug ter hoogte

Reeds opgehaald via

benefiets

Garageboxmoskee Al Ridaa
(Deurne) wil uitbreiden:
Vlaams Belang in het verzet
De garageboxmoskee Al Ridaa
in de Matheus Corvensstraat
te Deurne, die in de buurt al
jaren voor overlast zorgt, heeft
nu ook het aanpalende pand
gekocht. Reeds jaren probeert
deze vzw om een bouwvergunning te bemachtigen om
nog verder uit te breiden. Tot
nu heeft het Vlaams Belang dit
samen met de buurtbewoners
steeds kunnen tegenhouden.
Zelfs nu – zonder de uitbreiding – trekt deze garageboxmoskee elke middag ongeveer 500 bezoekers, met de nodige
overlast en verkeershinder tot gevolg.
Verborgen agenda
Als we de districtsschepen van Groen mogen geloven heeft
deze vzw wel het bijkomende pand gekocht, maar … zouden de moslims het niet gaan gebruiken. Op de vraag van
onze fractievoorzitter Jan Van Wesembeeck wat ze er dan
wel mee gaan doen, bleef het oorverdovend stil. Wie koopt
er nu zomaar een rijhuis om er dan ‘niets’ mee te gaan doen?!
Ook mag de vraag eens gesteld worden vanwaar
deze
moskee al dat geld haalt. Het is duidelijk
dat de vzw Al Ridaa een verborgen
agenda heeft en hierover nog niets
kwijt wil! Het spreekt vanzelf dat
het Vlaams Belang zich zal blijven
verzetten tegen elke verdere uitbreiding van deze moskee.
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Vlaams Belang Jongeren actief in Antwerpen!

Interview met twee jonge leeuwen:
Isabelle Huysmans en Cedric Cornelissen
Sinds kort hebben de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren (VBJ) een nieuwe
voorzitter: Cedric Cornelissen. Hij wil van VBJ een
thuisbasis maken voor alle
jongeren met rechtse overtuigingen en wordt daarin
onder meer bijgestaan door
bestuurslid Isabelle Huysmans. We hadden een gesprek met hen.
Waarom aan politiek doen?
Isabelle: Ik wil niet werkloos
blijven toezien hier het verkeerd loopt met onze stad en
met Vlaanderen. Ik wil proberen een verschil te maken in
onze samenleving en het beleid bij te sturen.
Cedric: Het Belgische politieke systeem is corrupt. Politici
moeten hun beloften houden
en opkomen voor de belangen van het Vlaamse volk,
maar helaas zie ik dat er in de
politiek veel opportunistische
postjespakkers en zelfs geldwolven zitten. Daar tegenin
gaan is een van mijn grootste
drijfveren om in de politiek te
gaan.
En waarom precies jullie
keuze voor het Vlaams Belang?
Cedric: Omdat het Vlaams
Belang de enige partij is die
radicaal durft in te gaan tegen
de linkse opi-

nie. Het Vlaams Belang durft
openlijk voor zijn idealen te
strijden en durft te zeggen wat
vele mensen denken!
Isabelle: Dat klopt. Het
Vlaams Belang is de enige
partij is die resoluut vooruitdenkt om mijn generatie
en de volgende generaties te
beschermen. Het VB is voor
het behoud van onze culturele waarden. Het Vlaams Belang wordt ondemocratisch
uitgesloten door de andere
partijen, maar is anderzijds
wel vaak de eerste partij die
punten op de agenda durft te
zetten die anderen vervolgens
moeten overnemen. Je kan
het VB vergelijken met een
ijsbreker die voorop vaart daar
waar anderen nog niet durven
te komen.

uit voor hun mening en sommigen denken dat ze alleen
zijn. Ik wil deze jongeren een
thuis bieden, een plaats waar
ze geen schrik moeten hebben
om hun mening te verkondi-

gen. We willen als VBJ Antwerpen inzetten op vier thema’s: actie, cultuur, vorming
en ontspanning.
Isabelle: Maar we gaan ons
natuurlijk ook 100% inzetten
voor de campagne
voor de gemeenteIsabelle Huysmans raadsverkiezingen
Geboren: 1990
van oktober 2018.
Samenwonend
Met het Vlaams
Werkt bij een keurslager
Belang willen we
Hobby’s: politiek, reizen,
er immers voor
lekker gaan eten
zorgen dat Antwerpen opnieuw
Cedric Cornelissen een stad wordt
waar Vlamingen
Geboren: 1997
zich overal thuis
Ongehuwd
Student
voelen. AntwerHobby’s & passies: tennis, natuur, pen is van ons!
dieren, geschiedenis van de stad

Ontwikkelingssamenwerking:

stop steun aan Oxfam!

Welk probleem in Antwerpen gaat jullie het meest aan
het hart?
Isabelle: Ik wil er graag toe
bijdragen om van Antwerpen
een veilige stad te maken. Teveel mensen in Antwerpen
worden het slachtoffer van
criminaliteit. Maar ook de
verkeersveiligheid moet beter.
Er gebeuren nog steeds te veel
ongevallen met onschuldige
slachtoffers. Ik wil een Antwerpenaar zijn die trots is op
haar stad en die zich op alle
vlakken veilig voelt.
Cedric: Veiligheid kan er enkel maar zijn als Antwerpen
een
Vlaamse
stad blijft. Onze
stad telt nu 52%
allochtonen in
zijn bevolking.
Vlamingen zijn
door het opengrenzenbeleid
inmiddels
een
minderheid geworden in hun
eigen stad. We
zien maar al te
vaak dat onze cul-

tuur door onze nieuwe ‘burgers’ niet wordt geaccepteerd,
zelfs wordt verworpen. Tegen
die mentaliteit wil ik strijden.
Ook moet gestreden worden
tegen normvervaging. Ik wil
bijvoorbeeld dat het zwartrijden op het openbaar vervoer
forser wordt aangepakt door
meer controles.
Wat zijn jullie plannen met
Vlaams Belang Jongeren
Antwerpen?
Cedric: Als jongerenvoorzitter wil ik een forum bieden
aan alle rechtse scholieren en
studenten. Het onderwijsestablishment is vaak links gekleurd en neutraliteit is ver te
zoeken. Vele jongeren slikken
dit. ”Durf te denken!”, zei Socrates. Maar een student die
dit in de praktijk brengt, kan
zijn schoolcarrière in gevaar
brengen. Veel rechtse studenten komen dan ook niet

VBJ Antwerpen is op zoek naar enthousiaste jongeren!
Wil je meewerken met VBJ Antwerpen?
Contacteer ons dan snel via vbjantwerpen@hotmail.com of maak je lid van
onze Facebookpagina www.facebook.com/VBJAntwerpen

Via een Britse krant raakte
bekend dat Oxfam betrokken was in een seksschandaal in Haïti, het Caraïbische ontwikkelingsland
dat in 2010 werd getroffen
door een aardbeving. De
feiten werden jarenlang in
de doofpot gestoken. Ook
bleek dat mensen die
de feiten naar
buiten wilden
brengen door
Oxfam-medewerkers
werden geïntimideerd.
Nu blijkt dat
er nog 26 andere meldingen binnenkwamen van seksueel
wangedrag van Oxfam-medewerkers ter gelegenheid
van andere internationale
hulpprogramma’s van Oxfam. Ook Artsen zonder
Grenzen gaf nu toe dat medewerkers zich in 2017 in
liefst 24 gevallen bezondigden aan seksueel wangedrag

tegenover patiënten of medewerkers.
Uit een schriftelijke vraag
van Vlaams Belang-provincieraadslid Jan Claessen blijkt nu dat ook de
provincie Antwerpen jaarlijks ongeveer 250.000
euro Antwerps belastinggeld besteedt
aan hulporganisaties voor
diverse projecten in het
buitenland,
onder meer
aan
Oxfam
en
11.11.11.
Zelfs een project in
China wordt ondersteund,
nochtans niet bepaald een
ontwikkelingsland. Terreinbezoek om te controleren
wat er met uw belastinggeld
daadwerkelijk gebeurd is
bijna niet mogelijk en dus
onbestaande. Jan Claessen
wil in elk geval dat de subsidies aan NGO’s als Oxfam
worden herbekeken.
Organisaties die seksueel misbruik in de
doofpot
stoppen,
behoren geen subsidies te ontvangen.
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Interview met cafébaas Luc:
“Er zijn bijna geen Vlaamse winkels
meer op de Turnhoutsebaan”
openen. Alle winkels lijken
op den duur op elkaar: het
zijn allemaal kappers, handelaars met huishoudtoestellen,
nachtwinkels, shishabars en
supermarkten, allemaal halal.
Er is ook veel leegstand en er
wordt drugs verhandeld.

Luc is al bijna 14 jaar cafébaas van een volks en gezellig Vlaams café op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.
Hij baat het uit samen met
zijn vrouw. Ze wonen er op
de eerste verdieping.
U heeft de Turnhoutsebaan
zien veranderen?
14 jaar geleden zag de Turnhoutsebaan er al niet meer zo
goed uit, maar ik ben dit café
toen beginnen uitbaten met
het idee dat het hier ooit zou
opleven. Ik had de hoop dat
Borgerhout zoals het Antwerpse Zuid zou worden. Maar dat
is eigenlijk tegengevallen. Op
andere plekken in Borgerhout
is er sprake van een opleving,
maar hier niet. De Turnhoutsebaan is een ramp.
Wat bedoelt u precies?
In zijstraten van de
Tu r n h o u t s e b a a n
komen er wel wat
Vlaamse jonge gezinnen wonen, maar
de Turnhoutsebaan
zelf ligt er verlaten
en verloederd bij. ’s
Avonds na een uur of
7 loopt er niemand
meer rond. Na 8 uur
’s avonds heb ik bijna

geen klanten meer. Rondkomen lukt nog wel, maar echt
goed je boterham verdienen is
er niet meer bij.
Wat is er veranderd?
Vroeger bleef ik gemakkelijk
open tot elf uur ’s avonds.
Maar mensen komen ’s avonds
ook niet meer buiten. Heb je
’s avonds al eens rondgelopen
op de Turnhoutsebaan? Hier
lopen dan allerlei figuren en
groepjes rond waardoor mensen zich niet veilig voelen.
Wat is het grootste probleem
op de Turnhoutsebaan?
Er zijn bijna geen Vlaamse
winkels meer. Elke Vlaamse
winkel die stopt wordt overgenomen door vreemdelingen. Er is geen Vlaming meer
die hier nog iets durft of kan

De Turnhoutsebaan ziet er
ook smerig uit.
Borgerhout is een vuile stad.
Elke morgen tussen half 9 en
10 uur, ook op zaterdag en
zondag, rijdt hier een schoonmaakploeg door de straat.
Maar twee minuten later is
het weer vuil. Mensen zetten
hun vuilnis ook te laat buiten omdat ze te laat uit hun
bed komen. De Turnhoutsebaan ziet er dus altijd vuil en
rommelig uit. Het is ook een
onveilige straat door fietsers
die op het voetpad rijden en
door de vele trams en bussen
en dubbelparkeerders.
Hoe ziet de toekomst van uw
café eruit?
Als het aan mij zou liggen, dan
stop ik. Want beter wordt het
niet meer. Maar mijn klanten
gaan voor alles. Dus ik zal er
nog wel een aantal jaren bijdoen.
Voor het Vlaams Belang is
er dringend nood aan een
stadsbestuur met een plan
om van de Turnhoutsebaan
opnieuw een Vlaamse
en gezellige winkelstraat te maken.
Via een degelijk
ondersteuningssysteem voor Vlaamse
handelszaken
en
een kordaat handhavingsbeleid is dit
perfect mogelijk.

Bezoek ons secretariaat voor een goed gesprek of om een glas te drinken.
Adres: Van Maerlantstraat 14, 2060 Antwerpen
Openingsuren: woensdag 10u-17u, donderdag 13u-17u, vrijdag
10u-17u
Advocate Marijke Dillen geeft in het secretariaat ook gratis
juridisch advies. U kan haar voor een afspraak contacteren via
marijke.dillen@outlook.be of via 03/225.22.82.

De prioriteiten van Vlaams
Belang Merksem:

Veiligheid, Mobiliteit
en Middenstand
Op de viering van het
40-jarig bestaan van
Vlaams Belang Merksem
maakten afdelingsvoorzitter Michel Elst en
volksvertegenwoordiger
Jan Penris de speerpunten
bekend voor de volgende campagne in Merksem: veiligheid,
mobiliteit en middenstand.
Volgens Michel Elst is het duidelijk dat dat de huidige bestuurders Merksem op het vlak van mobiliteit volledig in de steek
lieten: “Er waren het knippen van de brug aan de IJzerlaan en
de vele gelijktijdige wegenwerven, waaronder niet het minst die
van de brug aan de Azijn. Ook met betrekking tot het openbaar
vervoer lieten de bestuurders het afweten. De lijnen 28 en 123
werden afgeschaft en de Nieuwsdreef wordt niet meer bediend.”
Jan Penris wijst bovendien op de problemen inzake veiligheid en middenstand: “Bepaalde plaatsen in Merksem worden
geplaagd door druggerelateerd jongerengeweld en vandalisme,
onder meer rond het graf van het heilig Hermanneke. Inzake
middenstand is er de verloedering van de Bredabaan, waar
de Vlaamse middenstanders steeds meer moeten opgeven. Het
Vlaams Belang wil dat een fiscaal gunstregime wordt uitgewerkt dat de Bredabaan opnieuw
aantrekkelijk moet maken voor
handelaars en diende reeds een
wetsvoorstel in om dit mogelijk te
maken.”

Jan Penris met opricht
er
van Vlaams BelangMerksem Bob Hulstae
rt

Vlaams Belang-voorzitter
Tom Van Grieken met Michel Elst

Leegstand in Antwerpen
blijft problematisch
Uit een antwoord van minister van Economie Muyters op een vraag van Vlaams
parlementslid Anke Van dermeersch,
blijkt dat in Vlaanderen op dit ogenblik
11.322 handelspanden leeg staan. Bijna
één vierde (22%) daarvan bevindt zich
in de vijf provinciehoofdsteden. Forse
uitschieter daarbij is Antwerpen, waar
niet minder dan 13% van de totale leegstand aan handelspanden te vinden is.
Het Antwerpse stadsbestuur slaagt er
niet in om de leegstand structureel terug
te dringen. Het Vlaams Belang wil dat
het Antwerpse stadsbestuur meer inzet
op de bestrijding van leegstand, onder
meer boven handelspanden.
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Hoboken:

Parkeerplaatsen
verdwijnen voor
lelijke constructies
Momenteel is men in de laatste fase in het kader van het
Masterplan Kioskplaats Hoboken dat heel het centrum
van Hoboken een gedaanteverwisseling zou doen ondergaan. In dit kader
liet het districtsbestuur aan de
eindhalte van
de tramlijn
op de Lelieplaats in het
centrum van
Hoboken twee
houten constructies plaatsen. Een
bevindt zich aan de tram en
een andere aan de tegenover
gelegen moskee. Vlaams Belang-districtsraadslid Staf

Wouters is allerminst te
spreken over de inplanting
van deze constructies: “Deze
allerminst fraaie houten structuren zouden dienen als
zitbanken, maar daarvoor
moesten wel tien
parkeerplaatsen
verdwijnen.
Bovendien

aantrekken. Ook de middenstand is allerminst gelukkig
met de maatregel.”

kan
gevreesd
worden dat deze
banken hangjongeren zullen

Vlaams Belang vraagt zich af:

Is het motto in Merksem ‘Alles
voor de vluchtelingen, niets voor
onze senioren?’
Herinnert u zich nog hoe
OCMW-voorzitter
Fons
Duchateau een jaar geleden
in de krant verklaarde dat
vluchtelingen ‘niet welkom’
zouden zijn in Antwerpen?
Het Vlaams Belang vond dit
niet meer dan terecht. Het
draagvlak voor de integratie
van nieuwe vreemdelingen
is in Antwerpen immers al
ruimschoots overschreden.
Nu blijkt echter dat dezelfde
Duchateau de vluchtelingen
huisvesting geeft waar onze
eigen hulpbehoevenden alleen maar van kunnen dromen.
Michel Elst, voorzitter van
Vlaams Belang Merksem,
legt uit: “In de Lange Bremstraat, naast het Jan Palfijn-ziekenhuis, laat Fons Duchateau
nu woningen bouwen voor het
cohousingproject ‘Brem 16’. In
de ‘16 modulaire woonunits’

die worden gebouwd is telkens
plaats
voor een jonge
vluchteling
en zijn zogenaamde ‘buddy’, een lokale
jongere. De werken
zouden al klaar moeten
zijn na de zomer. Als ‘vluchtelingen’ geholpen moeten worden, kan het blijkbaar snel
gaan.”
Heel wat minder oog heeft
het stadsbestuur voor onze
eigen Merksemse senioren.
Ongeveer
een jaar geleden kwamen
we
te weten
dat senioren in de
Merksemse
Tu i n w i j k

hun huis zouden moeten
verlaten. De
huisvestingsmaatschappij
wil die sociale
woningen immers renoveren.
Niet ten voordele
van de huidige bewoners,
maar om er nadien grote gezinnen in te kunnen onderbrengen. Voor Michel Elst is
het onaanvaardbaar dat deze
oudere mensen zomaar uit
hun huis worden gezet.

Groene ruimte
verdwijnt in Deurne
Met steun van … Groen!

De hondenweide voor het
Bosuilstadion is een van de
laatste open groene zones
in het district Deurne. In
november 2017 besliste het
stadsbestuur echter om er
een sporthal, een kleuterschool, een secundaire school
en een parking in te richten.
De districtsraad noch het
districtscollege werden om
hun mening gevraagd. Ter
gelegenheid van een debat
in de districtsraad van februari bleek echter dat Groen
Deurne akkoord gaat met de
permanente invulling van de
hondenweide. De zogenaamde ‘groene’ partij is dus bereid om een stuk open groen
ruimte in te leveren voor een
sporthal, een school en een
parking.

Vlaams Belang-districtsraadslid Guy Dirckx wil dat
deze groene ruimte behouden blijft: “Vlaams Belang
Deurne kan zich enkel vinden
in een tijdelijke invulling van
de hondenweide met een sportballon (voor 3 jaar) en containerklassen om de leerlingen
van het stedelijk lyceum van
de Lakborslei in te huisvesten.
Waarom kan het oud politiekantoor op de Lakborslei dat
het stadsbestuur liet sluiten
niet omgebouwd worden tot
een school? En in de wijk
Kronenburg staan er
nog industriële
gebouwen leeg.
Kan
men
daar geen
sporthal van
maken?”

Borgerhout:
Vlaams Belang tegen
grote woonprojecten
op AROP-site
Aan de Engelselei bevinden
zich leegstaande terreinen
van de voormalige
beschutte werkplaats AROP.
Een projectontwikkelaar
plande hierop
een
grootschalige nieuwbouw met onder
meer een school,
112
appartementen,
een ALDI-vestiging en een
ondergrondse garage voor 254
auto’s. Het is maar logisch dat
de buurtbewoners ongerust
waren over deze grootschalige plannen die ongetwijfeld
bijkomend verkeer zouden
veroorzaken. Bovendien is
dit een drukbevolkte – zeg
gerust: overbevolkte – buurt,
net zoals héél Borgerhout intramuros. Gelukkig heeft de
projectontwikkelaar de plannen zelf ingetrokken omdat
ze stedenbouwkundig niet in
orde waren. Allicht volgen er
echter gewijzigde plannen.

Linkse hypocrisie
Het Vlaams Belang
vindt het verzet
van de andere
partijen – en
in het bijzonder van links
– tegen de
plannen echter
zeer hypocriet.
Borgerhouts districtsraadslid
Marc
De Meyer (Vlaams Belang):
“Alhoewel de witte stadsvlucht
aanhoudt, dreigt de Antwerpse bevolking de volgende tien
jaar nog eens met 50.000 personen toe te nemen. Enkel en
alleen door immigratie. Wie
zich verzet tegen nieuwe woonprojecten, moet consequent zijn
en zich ook verzetten tegen de
massa-immigratie. Die woonprojecten zijn immers een direct
gevolg van de bevolkingstoename door immigratie. Enkel het
Vlaams Belang is geloofwaardig
in het verzet tegen dergelijke
grote projecten.”

Antwerps middelbaar onderwijs: 6 op 10 leerlingen
geraken niet ingeschreven op hun voorkeurschool:

Lega wint Italiaanse verkiezingen:

Na Oostenrijk nu
Vlaams Belang enige partij die ook in Italië Vlaams
opkomt voor vrije schoolkeuze Belang-bondgenoot
in regering?
Onderzoek de
onderwijskwaliteit!

De meerderheidspartijen in het
Vlaams Parlement werken aan
nieuwe wetgeving met betrekking tot de inschrijvingen in
het onderwijs. Te vrezen valt
dat daarmee de vrijheid van
schoolkeuze nóg meer zal worden ingeperkt. CD&V, N-VA
en Open VLD willen het aanmeldingssysteem dat nu al bestaat in Antwerpen, Brussel en
Gent immers uitbreiden naar
heel Vlaanderen. Ze worden
daarin gesteund door Groen en
SP.a. Kampeertoestanden worden hiermee weliswaar vermeden, maar het zorgt er wel voor
dat ouders nog minder vat krijgen op de school waarin ze hun
RTEKENAARS
ONDEinschrijven.
kinderen

Wanneer men via geforceerde
maatregelen en geknoei aan
de voorrangsregeling de sociale mix wil realiseren, zal dat er
de facto steeds op neerkomen
dat de vrije schoolkeuze van
criteria gehanteerd die een zo- sommige leerlingen wordt aangenaamde ‘sociale mix’ willen getast. Vlaams Belang-voorrealiseren. Dat wil zeggen dat zitter Tom Van Grieken: “In
in scholen met (relatief gezien) plaats van de vrije schoolkeuze te
veel Vlaamse kinderen alloch- beknotten, zou men beter de oortone kinderen voor een be- zaken aanpakken waarom zopaald aantal plaatsen voorrang veel Vlaamse ouders een wedren
krijgen. Nu is het in Antwer- organiseren op bepaalde scholen.
pen al zo dat amper zes op tien Waar alleen het Vlaams Belang
leerlingen ingeschreven geraakt over durft spreken, is het feit dat
in de school van voorkeur. De het onderwijsniveau in veel schomeerderheidspartijen willen dit len door een te grote instroom aan
aanmeldingssysteem dus uit- slecht geïntegreerde immigranten
breiden naar heel Vlaanderen. naar beneden is gehaald.” Het
Antwerpse ouders die hun kin- Vlaams Belang vroeg in het
deren naar een school buiten Vlaams Parlement dan ook een
de stad willen zenden, zullen dringend en objectief onderin de toekomst die kansen be- zoek naar de onderwijskwaliteit
perkt zien. VERZOEK TOT
in alle
TEMEENscholen.
GEVlaamse

VAN HET
TREKKING TOT HET INLIJKE VOLKSRAADPLEGING MET BE
VOOR NIET-EUComputerprogramma
EN VAN EEN INSCHRIJVINGSSTOP
ER
VO
beslist nu
D ANTWERPEN.
ROPESE VREEMDELINGEN IN DE STA
Met een aanmeldingssysteem
Geboortedatum
am comis het
zo dat
rnaeen
am en voo
Naimmers
putersysteem op basis van bepaalde criteria beslist in welke
school ouders hun kind kunnen inschrijven. Dat kan bijvoorbeeld zijn: de afstand van
de woning tot de school, of
loting. Maar er worden ook

Adres

Handtekening

Europees parlementslid Gerolf Annemans weet waarom
de Lega zo goed scoorde: “De
Lega scoorde inhoudelijk met
voorstellen voor een kordaat
immigratiebeleid, die ook veel
Vlamingen zouden smaken.
De Lega wil komaf maken met
de immigratie-invasie en wil
bijvoorbeeld in elke regio een
‘Centrum voor Identificatie
en Uitwijzing’ oprichten. De
Lega wil ook bepaalde sociale
voorzieningen en uitkeringen
voor vreemdelingen afschaffen
of verminderen. De partij is
duidelijk over de aanwezigheid van de islam in Italië: met
voorkeursbehandelingen om re-

ligieuze redenen in de samenleving, de zorgsector of de school
moet komaf gemaakt worden.”
Inhoudelijk succes
De Lega wil – net als het
Vlaams Belang – een beleid
dat niet langer de immigrant,
maar de eigen Italiaanse bevolking centraal stelt. De Lega
wil bijvoorbeeld gratis kinderopvang en een verlaging
van de pensioenleeftijd voor
moeders. Ook staat de Lega
zeer kritisch tegenover de EU.
De partij stelt alle EU-Verdragen opnieuw ter discussie. In
Oostenrijk maakt onze bondgenoot FPÖ sinds kort deel
uit van de regering, in Italië
werd het rechtse blok rond de
Lega nu de grootste politieke
formatie. Hopelijk volg ook
Vlaanderen deze tendens met
een klinkende overwinning
voor het Vlaams Belang bij de
gemeenteraadsverkiezingen
van oktober en de parlementsverkiezingen van volgend jaar.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

RZOEK TOT GEMEENTEONDERTEKENAARS VAN HET VE
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facebook.com/gannemans
twitter.com/gannemans
www.gerolfannemans.org
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Terugsturen naar Amerikalei 98, 200

Gerolf Annemans feliciteert Matteo Salvini
met zijn verkiezingsoverwinning.

98, 2000 Antwerpen
VU. : Filip Dewinter, p/a Amerikalei

m
Naam en voornaam Geboortedatu

In Italië boekte de Lega onder
leiding van Matteo Salvini een
spectaculaire verkiezingsoverwinning. De partij bevestigde
daarmee de groeiende kracht
van de patriottische bewegingen en partijen in Europa,
meer bepaald van de partners
van het Vlaams Belang in de
Beweging voor een Europa
van Naties en Vrijheid.

Verkiezingen 2018:
Vlaams Belang wil
referendum afdwingen over
inschrijvingsstop voor
vreemdelingen in Antwerpen

www.immigratiestop.be

