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Armoede in Antwerpen

Interview met
Filip Dewinter
over zijn boek
Verzet
p. 4

VLAAMS BELANG SOLIDAIR
MET EIGEN VOLK!
Een recente studie van ING
toont aan dat de armoede in
Antwerpen snel toeneemt in
vergelijking met de rest van
Vlaanderen. 27,7% van de Antwerpse pasgeborenen werd vorig
jaar in kansarmoede geboren.
5% meer dan in 2010. In Antwerpen groeien meer dan dubbel zoveel kinderen in armoede
op als in gans Vlaanderen.
Immigratiedruk

Meer sluikstort: VB
eist kordate
aanpak!
p. 7

De belangrijkste oorzaak van
deze toename is de continue import van armoede via het open
grenzenbeleid, ook van deze
regering. De massa-immigratie
kost ons land en onze stad veel
geld. Enkel al het leefloon voor
de zogenaamde ‘vluchtelingen’
kost ons jaarlijks 188 miljoen
euro. Antwerpen wordt meer
dan andere steden en gemeenten getroffen door de massa-im-

migratie en de armoede-import.
Door de immigratiedruk dreigt
ons sociaal vangnet te scheuren
en is het nog maar nauwelijks
in staat om onze eigen mensen
te helpen.

grenzen en een open sociale zekerheid, waarop elke vreemdeling die hier komt aanwaaien
meteen aanspraak op kan maken, dat is niet houdbaar.
Prioriteit

Wachtlijsten
Wie als Vlaming in onze stad
door pech – een scheiding, job
verlies of ziekte – een beroep
moet doen op ons sociaal systeem komt vaak van een koude
kermis thuis. Wie zich kandidaat stelt voor een sociale woning botst op wachtlijsten van
meer dan vijf jaar. Wie zich
als Vlaming tot het OCMW
wendt, heeft vaak de indruk dat
er met hem of haar geen rekening wordt gehouden. De huidige schamele leeflonen en minimumpensioenen stellen niet
in staat een menswaardig leven
te leiden. Het is duidelijk: open

Bestel
Verzet
Verzetsgids tegen islamisering

het nieuwe boek van Filip Dewinter via
www.filipdewinter.be/verzetsgids-tegen-islamisering
of verzetsgids@gmail.com
Prijs: 15 euro + 4 euro verzendkosten

Turkse
veldslag in
Brederodestraat
p. 6

Moslimapartheid in scholen
p. 6

Het Vlaams Belang is van oordeel dat onze sociale zekerheid
er niet is om gelukzoekers uit
heel de wereld te onderhouden,
maar wel om mensen van ons
eigen volk te helpen die om de
een of andere reden een beroep
moeten doen op ons sociaal
vangnet. Voor het Vlaams Belang is solidariteit met het eigen
volk een prioriteit!
Kent u mensen in armoede
die we tijdens de kerstperiode kunnen helpen met een
voedselpakket? Bezorg ons
hun adres via
antwerpen@vlaamsbelang.org.

Kwart miljard
voor leefloon
buitenlanders

p. 8

Nieuwjaarsreceptie

Vlaams Belang Antwerpen

Zondag 7 januari, 11u
’t Pakhuis, Vlaamse Kaai 76

Iedereen welkom!

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

LEZ:
geldfabriekje
van het
stadsbestuur
p. 3
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ANTWERPEN OF

ANTWERPISTAN?
Enkele weken geleden was Antwerpen opnieuw het strijdtoneel van een zoveelste
geïmporteerd conflict. PKK-Koerden en
AKP-Turken gingen mekaar een weekend
lang te lijf in de Brederodestraat en omgeving. Antwerpen-Zuid werd herschapen
in een oorlogszone.
Multicultuur = multi-ambras
Samen met de massa-immigratie en de
multicultuur hebben we de problemen
van elders in Antwerpen binnengehaald.
De Marokkaanse drugsmaffia die Borgerhout terroriseert, soenitische moslims die
sjiitische moslims naar het leven staan,
de Albanese maffia die horeca-uitbaters
afperst, Turken en Koerden die mekaar
te lijf gaan, … De diversiteit is absoluut
geen verrijking, maar een gigantische verarming van onze samenleving. In Antwerpen sukkelen we van het ene incident naar
het andere. Hoe meer asielzoekers, illegalen en immigranten we hier binnenhalen,
hoe talrijker de problemen.
“Wij zijn hier de baas…”
De Turkse en Marokkaanse ‘trouwstoeten’ met dure patserwagens die door onze
straten laveren, laten samen met de vele
incidenten zien wie de baas is op straat.
‘Antwerpen is van ons’ is een veel gehoorde kreet bij Marokkaanse en Turkse jongerengroepen. Zij zijn de baas op straat want
de politie mag nauwelijks optreden. Naar
aanleiding van een zoveelste Turkse trouwstoet in de Lange Lozanastraat enkele weken geleden, stond de politie erbij en keek
ernaar hoe tientallen Turken met Bengaals
vuur, dwars geparkeerde auto’s en voetzoekers de hele straat gedurende een uur lang
blokkeerden.

STANDPUNT

Antwerpen bezette stad
Hele Antwerpse wijken zijn ondertussen
no-gozones geworden. De imam heeft er
de burgemeester en de moskee het stadhuis vervangen. In deze wijken zijn wij als

Vlamingen allang geen baas meer. In deze
geïslamiseerde buurten gelden de wetten
en voorschriften van de islam. Wie zich
niet kleedt of gedraagt, eet of drinkt zoals
de islam het voorschrijft zal daar de gevolgen van dragen. Langzaam maar zeker
zijn we terechtgekomen in de omgekeerde
wereld. Verkozen volksvertegenwoordigers
zoals Geert Wilders en mezelf mogen Molenbeek en Brussel niet in, terwijl Turkse
en Marokkaanse moslims onze wijken bezetten en er amok maken.
De Wever: te laks en te braaf!
De rellen in de Brederodestraat bewijzen
nogmaals dat het lakse optreden van het
Antwerpse stadsbestuur onder leiding
van burgemeester De Wever alleen maar
leidt tot nog meer problemen. De miserie in Antwerpen-Zuid begon toen een
publi-bus van de in Turkije gearresteerde
PKK-terroristenleider Abdullah Öcalan
door de Turkse wijk reed.
1ste vraag: Waarom krijgt een terreurorganisatie als de PKK, die nota bene verboden is in Duitsland en op de Europese en
Amerikaanse lijst van terreurorganisaties
staat, de toelating om in Antwerpen rond
te rijden en op het Steenplein een manifestatie te organiseren?
2de vraag: Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat een dergelijke bus niet door de politie begeleid wordt, geen vooraf opgelegd
traject moet volgen en zowaar als ultieme
provocatie door de Brederodestraat kan
paraderen?

end lang vooraleer de burgemeester eindelijk een samenscholingsverbod afkondigde?
De eerste rellen vonden vrijdagavond plaats en het was pas
op zondagavond (meer dan 48
uur later) dat De Wever het
nodig vond om een samenscholingsverbod in te stellen.
Idem dito met de Turkse en
Marokkaanse trouwstoeten die
onze stad terroriseren. In plaats
van een verbod in te stellen op
dergelijke autokaravanen laat
De Wever betijen. Hetzelfde
geldt voor de Marokkaanse
drugsmaffia die Borgerhout in
haar greep heeft.

Harde aanpak!

Aan de importconflicten gepleegd door een importbevolking moet een einde komen.
Alleen een immigratiestop en
een streng optreden ten opzichte van al diegenen die van
onze gastvrijheid misbruik maken om hier ambras te komen
maken, kan een oplossing bieden. Wie onze wetten niet wil
respecteren en wie zich niet wil
aanpassen aan onze manier van
leven, die moet eruit. Zonder
pardon.

Helft Antwerpse
sociale woningen gaat
naar vreemdelingen
De Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen
ABC, De Ideale Woning en
Woonhaven wezen in 2016
meer dan de helft van hun
woningen toe aan vreemdelingen. Nog niet de helft
(47,50%) van de vrijgekomen sociale woningen
gaat dus naar mensen die
over onze nationaliteit beschikken. Genaturaliseerde
vreemdelingen – zogenaamde ‘nieuwe Belgen’ – worden
in deze statistieken overigens meegerekend als ‘Belg’.

Dank u, minister van Wonen Liesbeth Homans (NVA). Dank u, schepen van
Wonen Fons Duchateau (NVA)! Het Vlaams Belang wil
dat wie over onze nationaliteit beschikt voorrang krijgt
bij de toewijzing van sociale
woningen. Dat lijkt ons niet
meer dan vanzelfsprekend.
*Bron: antwoord minister van
Wonen Liesbeth Homans op parlementaire vraag nummer 98 van
Anke Van dermeersch

3de vraag: Waarom duurde het een week-

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

Wil 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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Lage-emissiezone als geldfabriekje van stadsbestuur:

7 miljoen euro boetes op half jaar tijd
Toen
het
Antwerps
N-VA-stadsbestuur de lage-emissiezone (LEZ) goedkeurde die in februari van dit
jaar in werking trad, stemde
het Vlaams Belang als enige
tegen. Wie nu de LEZ binnenrijdt met een wagen die niet
aan de normen beantwoordt,
wordt onverbiddelijk gestraft
met fikse boetes van 125 euro
en meer. Controle gebeurt via
zogenaamde ANPR-camera’s
die alle toegangswegen naar
Antwerpen in de gaten houden.

Buitenlanders ontsnappen
Toen ons gemeenteraadslid
Wim Van Osselaer
begin dit jaar de
bevoegde schepen
Nabilla
Ait
Daoud
(N-VA) erop
wees dat buitenlanders niet
g e c o n t r o l e e rd
kunnen worden op
basis van de beelden
van de ANPR-camera’s omdat
Antwerpen geen toegang heeft

Het Antwerps mobiliteitsbeleid:

Een klucht waarmee
niemand kan lachen
De Paardenmarkt

gebruikt gedeelte waar ooit
eens een kindermolentje of een
kerstkraam kan staan. Het
lijkt een Antwerpse volksklucht
waarbij weinig te lachen valt.”
Coördinatie ontbreekt

Mopperen over mobiliteit is
van alle tijden, maar wat er
nu in Antwerpen als wirwar
is ontstaan tart elke verbeelding. De burgemeester en
zijn schepenen vragen ons
om door de zure appel heen
te bijten en nog even geduld
te hebben tot alles ‘fantastisch’ zal worden. Intussen
wonen we bijna in de file en
weten sommige handelaars
niet meer hoe een klant eruitziet.
Isabelle Huysmans, voorzitter van Vlaams
Belang district
Antwerpen, is
scherp voor
het beleid:
“N-VA-schepen
Koen
Kennis pocht
over zijn kennis
van zaken, maar
loopt aan het handje
van een stel ambtenaren die
het weinig kan schelen wat de
burger meemaakt. De Paardenmarkt is totaal verknoeid
met een smalle rijstrook en
twee onveilige fietspaden.
Daarnaast ligt een breed on-

In de Londenstraat probeert
men al een eeuwigheid een
tramlijn aan te leggen. Isabelle Huysmans: “Ingenieurs
hadden de stad gewaarschuwd
dat er moeilijkheden gingen
opduiken, maar alles moest
voor de verkiezingen tot een
blinkend pakket verpakt zijn.
Wie in de haven werkt of wie
de Waaslandtunnel in moet,
beleeft zowel op de Linkeroever
als op het Eilandje zenuwslopende verloren uren. Coördinatie blijft telkens een ontbrekend puzzelstuk.”
Het Vlaams Belang
ziet in het aan
slepend mobiliteitsprobleem geen
kracht
van
verandering,
eerder een onmachtige schepen die zijn praa
tjes laat voorkauwen
door niet-verkozen ambtenaren met een eigen agenda.
Wegenwerken moeten in
daadwerkelijk overleg met de
Antwerpenaar verlopen, duidelijk gecoördineerd en met
zichtbare vooruitgang!

tot de nummerplaatdatabanken van die landen, stelde de
schepen dat buitenlandse wagens die niet in overeenstemming zijn
met de LEZ niet
zouden
ontsnappen en via
‘on-street controles’ alsnog
zouden gepakt
en beboet worden.
Uit het antwoord van de schepen op een recente vraag van
Van Osselaer blijkt nu echter
dat er maar liefst 62.386 Belgische overtreders werden beboet op basis van de beelden
van de ANPR-camera’s, maar
dat er nauwelijks buitenlan-

ders werden gecontroleerd,
laat staan beboet (zie kader).
Op een half jaar bracht de
LEZ het stadsbestuur al 7 miljoen euro aan boetes op. De
lage-emissiezone als geldfabriekje voor het stadsbestuur
dus.
“Pure discriminatie”

spoorde het stadsbestuur dan
ook aan om eindelijk ernstig
werk te maken van de controle van buitenlandse wagens en
het afsluiten van de verdragen
die moeten toelaten buitenlandse wagens te controleren
op basis van de beelden van de
ANPR-camera’s.

Terwijl voor Vlamingen geen ontsnappen
aan de controles en beboeting mogelijk is, is
voor buitenlanders de
pakkans miniem. Wim
Van Osselaer vind dit
“pure
discriminatie
van onze eigen mensen
en onaanvaardbaar”.
Ons gemeenteraadslid

De lage-emissiezone: wie wordt gecontroleerd en beboet?
Aantal gecontroleerde
wagens

Aantal gepakte en
beboete overtreders

Belgische wagens

ELKE wagen die
Antwerpen binnenrijdt

62.386 overtreders
(99,965%)

Buitenlandse wagens

156 gecontroleerde
wagens

22 overtreders
(0,0035%)

Bisschoppenhoflaan: 70 per uur, verkeerslichten weg en zebrapaden weg

En de veiligheid van
onze voetgangers dan?

Op 6 maart startte het Agentschap Wegen en Verkeer met
werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne.
Tussen de Oude Bosuilbaan
en de Merksemsesteenweg
werd het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. Tot zover
het goede nieuws. Waar het
Vlaams Belang heel wat minder enthousiast over is, is de
nieuwe verkeerssituatie die er
werd ingevoerd. De snelheid
op dit stuk Bisschoppenhoflaan blijft immers 70 km/u.
Vlaams
Belang-dictrictsraadslid Jan Van Wesem-

beeck: “Dit is onbegrijpelijk,
aangezien dit stuk straat in
de bebouwde kom ligt. Ook
komen er geen extra verkeerslichten aan de oversteekplaatsen. Het Vlaams Belang had
voorgesteld een verkeerslicht
te voorzien aan het kruispunt
met de Kruiningenstraat en zebrapaden aan de overige twee
kruispunten.”
Zebrapaden weg
Tijdens de werken was er een
tijdelijk verkeerslicht aan het
kruispunt van de Bisschoppenhoflaan en de Kruinin-

genstraat. Volgens buurtbewoners was het toen veel
veiliger op dit kruispunt. Ook
had de aannemer verscheidene zebrapaden aangebracht,
onder meer ter hoogte van de
Santvoortbeeklaan. Jan Van
Wesembeeck: “Deze zebrapaden dienden op last van het
Vlaams Gewest verwijderd te
worden. Met als gevolg dat ouderen nog amper de baan kunnen oversteken. Het Vlaams
Belang wil dat de oude situatie
op de Bisschoppenhoflaan hersteld wordt. De Deurnenaar
moet de Bisschoppenhoflaan
op een veilige manier kunnen
oversteken!”
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Interview met Filip Dewinter over zijn nieuwe b

Filip Dewinter: “We zijn in o
Ofwel gaan we in het verzet

Opnieuw een boek over de
islam? Waarom?
Verzet! is een ‘verzetsgids tegen islamisering’. Het is geen
zoveelste boek over de theorie
en de praktijk van de islam,
waarover ik trouwens al vaak
heb geschreven. Verzet! is een
handleiding voor iedereen die
op een democratische manier
wil strijden tegen de islamisering van onze samenleving.
Daartoe moet je natuurlijk wel
de islam begrijpen, dus uiteraard wordt er ook toegelicht
wat de islam precies is. Maar
de kern is dat schrijven en pra-

ten niet voldoende is. Er moet
ook gehandeld worden, want
iedere moskee, halalwinkel,
hoofddoek en bekeerling betekent een overwinning voor de
islam. De islam plant immers
via islamisering van onze cultuur de vijandelijke overname
van onze beschaving.
Wat bedoelt u precies met
handelen?
Leden van de moslimgemeenschap organiseren zich en eisen halal, bouwen moskeeën,
organiseren Korancursussen
enzovoort. Wij moeten daar
niet alleen kritisch over

spreken en schrijven, maar
ook daden tegenover stellen.
En dus leg ik in het boek bijvoorbeeld uit welke stappen
je kan zetten om te proberen
de komst van een nieuwe of
uitbreiding van een bestaande
moskee tegen te houden, welke rechten je als ouder hebt
wanneer je je zoon of dochter
niet mee wil sturen naar het
zoveelste schoolse moskeebezoek en waarom en hoe je halalproducten moet boycotten.
Dat wordt geïllustreerd met
de nodige praktijkvoorbeelden inclusief foto’s van acties
die Vlaams Belang, Steden
Tegen Islamisering, Vrouwen
Tegen Islamisering of ikzelf
al vaak hebben ondernomen.
Ook besteed ik veel aandacht
aan het ontmaskeren van de
islam. Het is immers belangrijk dat mensen feiten en
argumenten aangereikt krijgen om de
vele ons opgedrongen
leugens en mythes te
doorprikken.
Welke leugens?
In het hoofdstuk
‘13 mythes over de
islam weerlegd’ leg
ik bijvoorbeeld uit
waarom de islam niet
zozeer een religie is,

laat staan een religie van de
vrede, en ook waarom de islam fundamenteel verschilt
van het christendom. Ik toon
ook aan dat ‘jihad’ niet in de
eerste plaats ‘innerlijke strijd’
betekent maar wel al dan niet
gewapende strijd tegen de kafir (ongelovige), en ik laat zien
dat die zogenaamde ‘Europese islam’ niet bestaat en ook
nooit kan bestaan. Wat dat
betreft, bevind ik me overigens in goed gezelschap: naast
filosoof Etienne Vermeersch
zegt nu ook de bekende televisiemaker Jan Leyers dat we
de wensdromen over een Europese islam maar beter kunnen opbergen. Ook de fabels
dat ‘islamofobie’ racisme is en
dat de meeste moslims zonder
meer als ‘gematigd’ kunnen
worden beschouwd, worden
grondig weerlegd.

schoen opnemen en de strijd
tegen de islamisering aangaan, want helaas is het een
kwestie van dhimmitude (onderwerping) of verzet en dus
overleven. Onze strijd met de
islam is immers existentieel,
daarmee bedoel ik: het gaat
puur om ons voortbestaan als
Vlaamse en Europese cultuur,
als vrije en welvarende samenleving. Gaat de islamisering
voort, dan wordt groei en
bloei op vlak van economie,
onderwijs, milieu, technologie, zorg, wetenschap, enzovoort onmogelijk. Om dat te
beseffen hoef je alleen maar
naar de geschiedenis van en
de aanhoudende ellende in de
islamitische wereld te kijken.

Onderwerping of
verzet

Dat klopt. Via de massa-immigratie wil de islam vast
voet in Europa krijgen. Dat
lukt aardig. De asiel- en immigratietsunami is het Paard
van Troje van de islam. Een
immigratiestop voor moslimlanden is prioritair. De snel
veranderende demografie, die
het gevolg is van de massa-immigratie, is hét fundament
van de islamisering en dus ons
allergrootste probleem. Ook
de aan gang zijnde omvolking
is dus een onderdeel van mijn
boek.

Kunt u zich voorstellen dat
mensen zeggen: “Heeft hij
het nu alwéér over de islam?”
Vast en zeker. Wie weet ben ik
eigenlijk wel even ‘islam-moe’
als veel mensen in onze samenleving. Maar door alles
wat er gebeurt wordt de islam
elke dag opnieuw door ieders
strot geramd, of we dat nu
willen of niet. We kunnen dus
echt niet anders dan die hand-

Is het dan niet belangrijker
dat de immigratie van moslims wordt gestopt?
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boek: Verzet! Verzetsgids tegen islamisering

oorlog met de islam.
t, ofwel gaan we ten onder.”
Filip Dewinter en Geert Wilders werden de
toegang geweigerd tot Molenbeek

Wat is ‘omvolking’?
Omvolking duidt op het vervangen van de oorspronkelijke,
autochtone bevolking door een
andere, allochtone bevolking,
en dit als gevolg van politieke
beslissingen en handelingen.
Door het beleid van open grenzen, gecombineerd met de lage
geboortecijfers in het Westen
en een bevolkingsexplosie in
Afrika en het Midden-Oosten,
is dat wat er nu aan het gebeuren is. Die demografische ruil
zorgt voor een beschavingsruil.
Concreet wordt de Europese
cultuur vervangen door de islamitische cultuur. In de geschiedenis is de islamisering
vaak op die manier verlopen:
via immigratie en demografie wordt de oorspronkelijke
bevolking langzaam maar zeker een niet-islamitische minderheid in een islamiserende
buurt, stad en land. Wij willen niet dat Europa ‘Eurabië’
wordt, en daarom pleit ik met
deze Verzetsgids tegen islamisering voor een tegenoffensief.

Het kantelpunt
Hoe manifesteert zich dat in
Antwerpen?
Naast Brussel is Antwerpen
de stad waar de omvolking
zich het snelst voltrekt. Over
een jaar wordt het kantelpunt
bereikt, dan zal in Antwerpen
meer dan de helft van de bevolking van buitenlandse afkomst zijn. De stadsvlucht van

autochtone Belgen gaat onverminderd voort, net zoals de instroom van migranten en asielzoekers. Jaarlijks trekken 3.000
autochtone
Antwerpenaren
meer weg uit de stad dan er
bijkomen. Bij de allochtonen
is die evolutie omgekeerd, en
daarbij komt nog dat moslimvrouwen ook meer kinderen
krijgen, waardoor het aandeel
moslims in de bevolking nóg
meer toeneemt. Antwerpen
wordt een zogenaamde ‘superdiverse’ stad met een overwicht
van de islam. De omvolking
heeft tot gevolg dat Antwerpen
een armlastige stad wordt die
steeds meer verloedert, verpaupert en islamiseert.

U stelde uw boek voor aan
de Grote Moskee in Brussel,
waarom?
De Grote Moskee van de Saoedi’s staat symbool voor het islamiseringsbeleid dat de overheid al decennialang voert.
Het ziet ernaar uit dat regering
die moskee nu wil laten overnemen door andere moslims,
los van Saoedi-Arabië. Zo
wordt het probleem niet opgelost, want het hoofdprobleem
is en blijft de Koran. Met mijn
actie aan de Grote Moskee heb
ik dat duidelijk gemaakt door
een Koran te tonen waaruit
maar liefst 164 jihad-verzen
werden verwijderd.
Wat stelt u voor als oplossing?
In mijn boek staat een 20 puntenplan ter de-islamisering van
onze samenleving. Alleen door
dergelijke maatregelen te nemen kunnen onze overheden
de islamisering van onze samenleving stoppen en keren.

20 punten van Filip Dewinter

voor de DE-islamisering
van onze samenleving
1.

Intrekking van de erkenning en subsidiëring van de islam

2. Geen subsidies meer voor moskeeën, imams en islamitische organisaties

3. Immigratiestop voor moslims
4. Alle in ons land verblijvende moslims moeten een loyaliteitsverklaring ondertekenen waarbij ze de tot intolerantie aansporende passages in de islamitische geloofsbronnen verwerpen en onze westerse democratische
waarden onderschrijven en beloven toe te passen

5. Afnemen van de Belgische nationaliteit en uitwijzen
van moslims met een dubbele nationaliteit die de loyaliteitsverklaring niet willen afleggen

6. Hoofddoekverbod in het onderwijs en voor overheidsfuncties

7. Halal-belasting
8. Minarettenverbod
9. Bouwstop op moskeeën, sluiten van alle radicale of
vanuit het buitenland georganiseerde en gefinancierde
moskeeën en Koranscholen

10. Verbod op ritueel slachten
11. Geen islamonderricht op school
12. Verbieden van organisaties die het invoeren van de
sharia of het kalifaat als doelstelling hebben

13. Bannen van de islam uit gevangenissen: geen halal,
ramadan of islamitische lectuur meer

14. Geen islamitische bidruimtes op scholen en universiteiten
15. Geen shariarechtbanken of shariaraden toelaten of erkennen

16. Geen enkele toegeving betreffende islamitische feest-

dagen en tradities op school, in het openbaar ambt of
elders

17. Geen in de openbare ruimte hoorbare oproep tot gebed
18. Nultolerantie wat betreft zaken als gescheiden zwem-

men en andere uitingen van islamitische onverdraagzaamheid

19. Nultolerantie voor wie vlaggen, symbolen of propa-

ganda van islamitische groepen die sharia of jihad
propageren in bezit heeft of verspreidt

20. Uitzetting uit ons land en afname van de Belgische nationaliteit voor al diegenen die radicale islamitische organisaties of hun ideologie ondersteunen
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De klok teruggedraaid
Papa’s op schoolactiviteiten soms niet meer
welkom om moslims tegemoet te komen
Steeds meer scholen organiseren geslachtsgescheiden activiteiten voor ouders. Ook
in onze stad. Dat komt er
meestal op neer dat papa’s
niet welkom zijn. Een recent
artikel in De Morgen liet enkele scholen aan het woord
die geen geheim maken van
de reden van deze merkwaardige praktijken: “Mama’s van
allochtone origine (lees: moslimmoeders) haken af wanneer
er ook mannen aanwezig zijn.”
Europese waarden
Vlaams parlementslid Anke
Van dermeersch maakte in
het Vlaams Parlement aan
onderwijsminister Hilde Crevits duidelijk dat dergelijke
geslachtsgescheiden activiteiten voor het Vlaams Belang
absoluut
onaanvaardbaar
zijn: “Dit is compleet in strijd
met de antidiscriminatiewetgeving en ook strijdig met onze
Europese waarden. De gelijkwaardigheid tussen mannen

Anke Van dermeersch schrijft brief aan school:

“Niet akkoord dat mijn zoon
mee op moskeebezoek moet”

en vouwen is een van de fundamenten daarvan.” Minister
van Onderwijs Hilde Crevits
(CD&V) vond echter dat het
weren van papa’s op bepaalde
activiteiten “in sommige omstandigheden” tóch moet kunnen, namelijk “indien het een
opstap is om tot gelijkwaardigheid te komen”.
Open VLD en N-VA
Opvallend: ook Open VLD
en N-VA bleken in het
Vlaams Parlement akkoord te
gaan met de organisatie van

gescheiden activiteiten “als
overgangsmaatregel van tijdelijke aard”.
Anke Van dermeersch was
scherp voor de regering: “U
laat dus toe dat ouders op basis
van hun geslacht worden geweerd van activiteiten. Nochtans is het uw taak om deze
discriminatie te stoppen. Het
kan niet dat er wordt gemarchandeerd met fundamentalistische moslims over waarden als
de gelijkwaardigheid van man
en vrouw.”

Turks-Koerdische oorlog in de Brederodestraat:

Conflict geïmporteerd door
regering en stadsbestuur
Meer dan honderd extremistische Turken en Koerden die
elkaar te lijf gaan met ijzeren
staven, hockeysticks, molotovcocktails en messen. Deuren
die worden ingetrapt. Ramen
die worden ingegooid. De
politie die bekogeld
wordt met molotovcocktails.
Een burgeroorlog in een
of
andere
Turkse stad?
Nee, het was
de Antwerpse
Brederodestraat
die in oktober het
decor was van deze taferelen.
Aanleiding: een bus Koerden
die met een afbeelding van
PKK-terroristenleider Abdullah Öcalan door de Brederodestraat reed.
De maatschappelijke en finan-

ciële kost van de mini-burgeroorlog was enorm: schade aan
auto’s, winkels en straatinfrastructuur, tal van gewonden,
bussen die moesten omrijden
en bange buurtbewoners. Pas
na 48 uur rellen en vernielen
nam de burgemeester
eindelijk het initiatief om een
samenschol i n g s ve r b o d
af te kondigen. Vlaams
Belang-perswoordvoerder
Sam Van Rooy:
“Dat was natuurlijk
veel te laat.”
Subsidies voor Turkse
organisaties
Dat Bart De Wever zegt te
veroordelen “dat een buitenlands conflict geïmporteerd

wordt”, noemt Van Rooy bovendien “te gek voor woorden”.
Sam Van Rooy: “De Koerden
hadden blijkbaar een toelating
op zak voor de PKK-bustour en
een evenement met infostandjes
op het Steenplein. In en rond de
Brederodestraat zijn bovendien
verschillende Turkse instanties
gevestigd die de integratie tegenwerken, maar toch subsidies
ontvangen van de Vlaamse regering.”
In de Brederodestraat
bevindt zich inderdaad
de Turkse Unie van België die recent nog eiste
dat Turkse trouwstoeten
begeleid zouden worden
door de politie. Deze
organisatie krijgt van de
Vlaamse regering jaarlijks
meer dan 330.000 euro
subsidie. In de Dendermondstraat, een zijstraat

Vlaams parlementslid Anke
Van dermeersch kreeg recent een brief van de school
van haar zoon dat zijn klas op
moskeebezoek gaat. Naar aanleiding van dit geplande bezoek schreef ons parlements
lid aan de schooldirectie en de
leerkracht een brief waarin ze
haar bezwaren tegen dit bezoek formuleerde.
“Een aantal belangrijk aantal
m e n s e n re c h ten, zoals de
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen
en
godsdienstvrijheid,
worden
door de islam niet erkend
noch gerespecteerd”, schreef ze.
Daarbij verwees ze onder meer
naar de vrouwdiscriminerende
regels van de islam. Volgens
de islam moet een vrouw gehoorzaam zijn aan haar man,
kan een vrouw maar de helft
erven van een man en is een
getuigenis van een vrouw minder waard voor de rechtbank.
De islam staat ook haaks op
andere mensenrechten. De islam staat bijvoorbeeld niet toe
dat moslims hun godsdienst
verlaten. In alle moslimlanden
van de Brederodestraat, bouwt
men bovendien aan de nieuwe,
grotere moskee Mehmet Akif.
Deze moskee is een Turkse
Diyanet-staatsmoskee. Recent
stelde de staatsveiligheid in
een rapport nog dat Diyanet

is ‘afvalligheid’ strafbaar. In
sommige landen zelfs met de
doodstraf.
Moskee van Erdogan
Anke Van dermeersch maakte
de school er tevens attent op
dat de moskee die ze planden
te bezoeken een zogenaamde
‘Diyanetmoskee’ is. “Een
Diyanetmoskee is een
Turkse moskee die
eigendom is en
onder
leiding
staat van het
Turkse
Erdogan-regime dat
er de imam aanstelt en ook de inhoud van de preken
bepaalt”, legde ons parlementslid uit. Nog pas dit jaar
doken bewijzen op dat Diyanetmoskeeën als spionnen
worden ingeschakeld om regimetegenstanders te verklikken
bij Erdogan.
Ons parlementslid achtte het
dan ook niet opportuun dat
haar zoon zou worden meegesleurd naar deze moskee.
De volledige tekst van de brief
vindt u op www.ankevandermeersch.be/mama-is-bezorgd-moskee-bezoek.
“de lange arm van Erdogan in
Vlaanderen” is en “aanzet tot
polarisering”. Desondanks
kreeg deze moskee in de
Dendermondestraat vorig
jaar dankzij N-VA-minister
Homans nog bijna 25.000
euro subsidies. En ook
dit jaar wordt de moskee nog steeds gesubsidieerd. Wanneer regering en stadsbestuur
zo’n beleid voeren,
dragen ze er zelf aan
bij dat het Turks-Koerdische conflict in Antwerpen geïmporteerd
wordt.
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Site Ruggeveld:

Vlaams Belang waarschuwt
voor mobiliteitsellende
Recent werd bekendgemaakt
dat het geplande recreatieve zwembad van Sportoase
aan de Ruggeveld-site tegen
2020 klaar moet zijn. Het
Vlaams Belang kant zich zeker niet tegen de komst dit
zwembad, maar vreest wel
voor de mobiliteitsgevolgen
die een gevolg zullen zijn van
het stedelijk beleid betreffende deze locatie.
Districtsraadslid
Guy
Dirckx (Vlaams Belang):
“De Ruggeveldlaan werd te-

ruggebracht tot één rijstrook en
het stadsbestuur wil de nieuwe
parking laten beheren door
de uitbater van het
zwembad.
De
parking zal
dus betalend zijn,
ook voor
de bezoekers van
het kerkhof en de verenigingen op de site Ruggeveld. Het
stadsbestuur blijkt bovendien

Open VLD heropent
aanval op onze
havenarbeiders.
In de Kamer
diende
de
VLD-fractie een
wetsvoorstel in
om het mogelijk te maken dat
pakjesdiensten
(de zogenaamde e-commerce)
zich in het havengebied zouden mogen vestigen en hun
werkzaamheden zouden mogen laten uitvoeren door niet
erkende havenarbeiders.
In het verzet!
Volksvertegenwoordiger Jan
Penris, in de Kamer de laatste
verdediger van de wet op de
havenarbeiders: “Wat Europa
niet kon, namelijk het uithollen
van het statuut van onze ha-

venarbeiders, probeert de VLD
nu via dit achterpoortje wel.”
Penris kondigt alvast aan zich
stevig te zullen verzetten tegen
dit blauwe voorstel. Hij roept
de
kandidaat-burgemeester
Kris Peeters (CD&V), voogdijminister over onze havenarbeiders, dan ook op om samen
met het Vlaams Belang in het
verzet te komen tegen deze
uitholling van de wet op de
havenarbeid.

de bestaande parking aan
het kerkhof Ruggeveld te willen schrappen en de doorgang
ter hoogte
van restaurant Den
Haas
af
te sluiten.
De nieuwe parking
zal enkel
bereikbaar
zijn via de
Ruggeveldlaan, wat tot gevolg
zal hebben dat er op deze reeds
drukke verkeersas nog meer

verkeershinder en parkeerdruk
ontstaat.”
Het Vlaams Belang heeft in
de districtsraad alvast het
voorstel ingediend om de
parking aan het kerkhof en
de vermelde doorgang te behouden. Het Vlaams Belang
Deurne heeft grote bedenkingen bij de plannen van
het stadsbestuur met betrekking de site Ruggeveld - park
Groot Schijn. Overigens
niet alleen met betrekking
tot de mobiliteit. Het zit het

Vlaams
Belang
ook dwars dat
verenigingen met een lange
traditie als skiclub Zondal
en duikclub Amphora er tegen alle beloftes in de deuren moesten sluiten. Ook de
grafzerkenfirma Aerts moet
na 60 jaar gedwongen wegtrekken.

Steeds meer sluikstort in
sommige buurten:
Vlaams Belang vaagt kordatere aanpak
Op steeds meer plaatsen in
Antwerpen zien we sluikstort
verschijnen. Onlangs kregen
we herhaalde meldingen binnen vanuit Deurne, onder
andere uit de Meeuwenhoflei,
Kerkeveldlaan, Merksemsesteenweg en Ertbrugge. De
Vlaamse Belang-fractie heeft
de toestand aangekaart bij het
districtscollege van Deurne en
de plaatsing van vaste camera’s
gevraagd om sluikstorters op
heterdaad te betrappen en behoorlijk te bestraffen, aangezien de veel te zachte aanpak
via de Dienst Samenleven niet
lijkt te werken.
Het sluikstort is een echte doorn in het oog van vele
buurtbewoners die wél braaf
hun huisvuil sorteren, wél inspanningen doen om de juiste
zakken op de juiste dagen op
de stoep te plaatsen, die wél

hun vrije tijd besteden om
heen en weer naar het containerpark te rijden. Vlaams Belang-districtsraadslid Peggy
Pooters: “Brave burgers die slachtoffer zijn van de
overlast van
sluikstort
bellen
de
sluikstor tcel op, maar
enkele dagen
later begint het
sluikstort zich op
identiek dezelfde plaats
alweer op te stapelen.”

Illegalen
Het Vlaams Belang vermoedt
dat de toename van het sluikstort ook een gevolg is
van de instroom van
illegalen en de
daarmee gepaard
gaande toename
van zwartwerk.
Het sluikstort
bestaat immers
vrij vaak uit materialen, toestellen
en verfpotten waarmee
men gratis in een containerpark terecht kan. Wanneer
men echter in de illegaliteit
leeft en in het zwart werkt,
beschikt men niet over de
nodige papieren om het vuilnis in een containerpark af te
leveren. Het Vlaams Belang
wil dat sluikstorters snel gevat
worden en hun verblijfsstatus
wordt gecontroleerd.

Bestel uw deurmat
‘Illegalen niet welkom’ voor de prijs
van 20 euro (+ 6 euro verzendkosten)
Te koop in onze secretariaten
of via nancy.verrijke@vlaamsbelang.org

Aanbevelingen onderzoekscommissie over aanslagen 22 maart: waanzin!

Prakijktests en nóg meer geld voor moskeeën
‘om nieuwe aanslagen te vermijden’.
Naar aanleiding van de
moorddadige
islamitische
aanslagen van 22 maart 2016
in Brussel en Zaventem werd
in april 2016 een parlementaire onderzoekscommissie
opgericht. Eind oktober leverde die commissie – bestaande uit CD&V, Groen,
N-VA, Open VLD, SP.a, PS,
CDH, MR en Défi – een
eindverslag van 938 bladzijden af. Het Vlaams Belang
werd van in het begin geweerd uit de werkzaamheden

van deze commissie en dat
blijkt ook meteen als men
haar besluiten overschouwt.
De aanbevelingen die de
commissie nu doet, zijn pure
waanzin. Om terreur tegen te
gaan, beveelt de commissie
aan dat ‘praktijktests’ zouden
worden georganiseerd om zogenaamde discriminatie op
de arbeidsmarkt te bestrijden.
Ook wil de commissie meer
moskeeën laten erkennen en
betoelagen. De commissie wil
ook meer geld voor de Mos-

limexecutieve. Ook moet “de
diversiteit worden bevorderd”.
De-islamisering
U leest het allemaal goed:
moslimterroristen doden 32
onschuldige mensen en als remedie tegen nieuwe moslimterreur wil de commissie meer
controles op onze werkgevers
en meer geld voor de islam!
Volksvertegenwoordiger
Filip Dewinter was scherp:
“Dit rapport spreidt verder het

bedje van de islam in ons land
en legt daardoor de basis voor
nieuwe aanslagen in plaats van
ze te voorkomen. Het enige wat
deze commissie met haar rapport zal bereiken is een geïslamiseerd België. Willen we het
terreurprobleem écht oplossen,
dan dringt een de-islamisering
van onze samenleving zich op,
de uitwijzing van moslimfundamentalisten en een stop van
de massa-immigratie.”

70% steuntrekkers van
buitenlandse origine:

EU-fanaticus Guy Verhofstadt is
Brexit-onderhandelaar:

“Regering, help eerst onze
eigen mensen!”

“Misbruikt mandaat om nefaste
agenda erdoor te drukken”

Het aantal mensen dat van
een OCMW-uitkering leeft,
zit fors in de lift. Behalve het
Vlaams Belang durft nauwelijks iemand de oorzaak benoemen: de open grenzen! Maar
liefst zeven op tien leefloners
zijn van buitenlandse origine.
Uit parlementaire vragen van
het Vlaams Belang blijkt dat
het leefloon voor buitenlanders
ons een kwart miljard euro per
jaar kost. Alleen al aan de meer
dan 27.500 vluchtelingen die
een leefloon ontvangen, hangt
een jaarlijks prijskaartje van
188 miljoen euro per jaar.
Eigen zorgbehoevenden
Vlaams
Belang-voorzitter
Tom Van Grieken wil dat
ons land ermee stopt bankautomaat te spelen voor sociale
toeristen: “Terwijl de regering
kwistig geld uitdeelt aan nieuwkomers, wordt er anderzijds wel
bespaard in de sociale zekerheid

en vindt de Vlaamse regering
geen 150 miljoen voor voldoende personeel in de rusthuizen.
Wil men de zorgbehoevenden
van ons eigen volk helpen, dan
moet onze regering de massa-immigratie stoppen. Opvang van
vluchtelingen dient te geschieden
in veilige havens in de eigen regio.”
Het Vlaams Belang pleit bovendien voor een aparte sociale
zekerheid voor vreemdelingen.
Dat betekent dat de sociale bijdragen van vreemdelingen in
een aparte sociale kas gestort
worden. Enkel uit deze aparte
sociale kas kunnen vervolgens
sociale uitkeringen aan vreemdelingen worden uitbetaald.
Dat is de eerlijkste manier om
misbruik te vermijden, ons
welvaartssysteem betaalbaar te
houden en het aanzuigeffect
van onze sociale zekerheid te
neutraliseren.

facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

Op 29 maart liet het Verenigd
Koninkrijk officieel weten uit
de Europese Unie te willen
stappen. Het Verenigd Koninkrijk en de EU startten onderhandelingen over de scheiding. Daarbij werd door de
EU een scheidingsfactuur van
zo’n 60 miljard euro voorgelegd. Omdat ook het Europees
Parlement een woordje wil
meepraten, werd ene Guy Verhofstadt op een blauwe maandag tot Brexit-onderhandelaar
benoemd, allicht ook om zijn
gemiste parlementsvoorzitterschap wat te compenseren.
EU-belastingen
In een wraakzuchtige geest
werd al snel duidelijk dat Verhofstadt en co de Britten niet
in schoonheid willen uitwuiven. Niet alleen probeert Verhofstadt de strop aan te halen
door allerlei voorwaarden op
te leggen, hij en zijn medestanders grijpen de gelegenheid aan om door te stoten
naar een ‘federaal’ Europa met
een eigen minister van Financiën en ‘eigen middelen’. Voor
het Vlaams Belang kan er in de
toekomst echter geen sprake
zijn van Europese belastingen.
De Unie moet integendeel op
dieet gezet worden en haar
budgetten en projecten drastisch verminderd. De EU doet
er alles aan om de Brexit-klok
terug te draaien. In het Europees Parlement worden ge-

facebook.com/gannemans
twitter.com/gannemans
www.gerolfannemans.org
ëmotioneerde debatten met
een air van morele superioriteit gevoerd. De hele procedure wordt op dit ogenblik langzaam maar zeker in een soort
van chaos omgebouwd.
Economische schade
Europees parlementslid Gerolf Annemans gaf dan ook
een goede raad mee aan de
Britten: “Ik ken Verhofstadt
al 35 jaar. Hij is de geknipte
man om van de Brexitprocedure een chaos te maken, met
allerlei nevenpaadjes zoals het
bedreigen van de burgers, het eisen van geld en het praten over
Noord-Ierland. Laat dat niet

gebeuren. Zorg dat je een goed
plan B hebt, zeg ik aan onze
Britse vrienden: een goed plan
B voor de onafhankelijkheid
van uw land.” De politieke beslissing vanwege de bevolking
van het Verenigd Koninkrijk
behoeft geen half hysterische
nummertjes, maar een louter
technische afwikkeling. In andere delen van de wereld staan
ze ondertussen met open armen te wachten om handel te
drijven met het Verenigd Koninkrijk. En dat dreigt Vlaanderen economische schade te
berokkenen. Het Verenigd Koninkrijk is immers onze vierde
handelspartner.

