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VAARWEL EMPATHIE!
Met diepe droefheid melden wij u het
heengaan van zuster empathie. Wees
haar altijd indachtig. Empathie overleed na een lange aanslepende ziekte
die we beter kennen onder de naam
‘besparingen’.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Poets- en karweidienst op
de schop
Het N-VA/VLD-gemeentebestuur besliste in het najaar om de gemeentelijke
poets- en karweidienst af te schaffen,
waarbij werd gesteld dat “de poetsen karweidienst geen echte kerntaken
zijn van de gemeente, noch van het
OCMW". Voor het Vlaams Belang
geldt dat het probleem niet was dat de
poetshulp buiten de kerntaken van de
gemeente lag, maar dat de poetshulp
van zijn eigen kerntaak vervreemd
was met een dienstverlening waarop
bijna iedereen beroep kon doen, wat

ook zo werd toegegeven door het gemeentebestuur. Men kon dus de dienst
hervormd hebben tot datgene waarvoor hij werd opgericht i.p.v. hem af te
schaffen. Dus door het aantal mensen
die ze bedienen te beperken tot echte
hulpbehoevenden. Maar het gemeentebestuur kiest er dus voor om een 25-tal
mensen te laten afvloeien, het scheelt
ongetwijfeld een financiële slok op de
borrel. De voltallige oppositie heeft nog
geprobeerd om op de gemeenteraad
van 30 september 2019 zuster empathie te reanimeren maar helaas beval
de N-VA/VLD-meerderheid meteen de
vroegtijdige euthanasie aan. Op de
gemeenteraad van 25 november stond
de kennisgeving van de overheveling
van het gemeentepersoneel nogmaals
geagendeerd. Tussenkomsten vanuit
de oppositie op dit punt werden gepareerd door de meerderheid door ze
af te kraken of zelfs niet toe te laten.

Stond het punt louter geagendeerd om
de afschaffing nog eens onder de neus
te wrijven van de oppositie en de mensen die op de dienst rekenden? 
Een
slecht en asociaal signaal vanuit het
N-VA/VLD bestuur!

Asociale woningbouw?
In het kader van de wijkuitbreiding
in Het Leeg-Rietbeemden konden wij
ons niet vinden in de goedkeuring
van de aan te leggen wegenissen
ten behoeve van de achttien sociale
kavels.
In het verleden heeft men beslist, na
door het buurtcomité afgedwongen
watertoetsen,
welke
gronden
uiteindelijk geschikt waren voor
woningbouw. Dat men nu net deze
gronden ter beschikking stelt als
sociale kavels kan er bij ons niet
in. Wie denkt hier voor een prikje
te kunnen bouwen, moet mogelijk
rekening houden met wat men
wint op de aankoopprijs terug te
steken in duurdere bouwtechnieken
die het hoofd moeten bieden aan

wateroverlast. Het sociale aspect
verdrinkt dus letterlijk in deze drassige
weiden.
Ook de bomenkap achter de militaire
woningen in Maria-ter-Heide, het
verdwijnen in de toekomst van het
speelbos en de geplande wijkuitbreiding
in de Wipstraat baren ons zorgen. Niet
alleen omwille van de grootte van de op
stapel staande projecten, maar eveneens
uit zorg voor een kwalitatieve oplevering,
die bij voorgaande projecten ondermaats
is gebleken. Sociale huisvesting moet
altijd oordeelkundig en kwalitatief
uitgevoerd worden. Het gemeentebestuur
moet er daarom meer op toezien dat
bouwvertraging, verwaarlozing en
bouwgebreken snel worden aangepakt
door de huisvestingsmaatschappij.

Boterham- en andere taksen!

Op de gemeenteraad van 25
november 2019 stond een waaier
van retributies en nieuwe belastingen
geagendeerd. Sommige belastingen

die verhogen of zelfs verdubbelen,
lijken ook steeds meer weg te hebben
van een pestbelasting.

Er is een verdubbeling van de tweede
verblijfstaksen, die niet alleen zgn.
belastinghoppers viseren, maar ook
mensen met kleine pensioentjes en
kleine verblijfjes. Er is verder een
verhoogde belasting op huis-aan-huis
reclamefolders, een verviervoudiging
voor steenpuin op het recyclagepark,

een
verhoogde
retributie
voor
ambulante handel, een verhoogde prijs
voor middagtoezicht en lunchpauze op
school... het is slechts een greep uit tal
van belastingverhogingen. Samen zijn
ze goed voor een geraamde bron van
inkomsten van 850.000 euro.
Het gemeentebestuur toetert dat de
gemeentebelastingen onaangeroerd
blijven, maar deze extra belastingen
doen ze eigenlijk toch stijgen,niet?

NAAR EEN VLAAMSE SOCIALE ZEKERHEID
In afwachting van een nieuwe
federale
regering
hield
volksvertegenwoordiger Ellen Samyn
op 12 december in het Parlement een
tussenkomst over haar voorstel van
resolutie tot Splitsing van de Sociale
Zekerheid.
De splitsing van de Sociale Zekerheid
is voor Franstalig België een rode lijn
waar niet aan geraakt mag worden
en dat maken vele (socialistische)
excellenties duidelijk. In hun visie
natuurlijk logisch, want elk jaar vloeit
zo’n 12,3 miljard euro aan transfers
van Vlaanderen naar Wallonië,
waarvan het deel in de sociale
zekerheid goed is voor 2 miljard
euro.
Vlaanderen en Wallonië zijn politiek,
maar ook socio-economisch twee
verschillende landen met verschillende
uitdagingen en financiële draagkracht.
Vlaanderen en Wallonië leggen ook
andere medische klemtonen. Waar de
Vlaming er voor kiest om sneller naar
een huisarts te gaan, gaan de Walen
veel vaker meteen naar een specialist.
Vlaanderen hecht ook meer belang
aan preventieve gezondheidszorg.
Wallonië kiest ervoor dit niet te doen.
Vlaanderen draait wel op voor de
facturen. Eens te meer blijkt dat de
taalgrens niet alleen een zorggrens is,
maar ook een betaalgrens.

Meer dan 15.000 Vlamingen staan
momenteel op de wachtlijst in de
gehandicaptenzorg,
135.000
Vlamingen wachten op een sociale
woning en 3 op 4 Vlaamse senioren
kunnen hun rusthuisfactuur niet meer
betalen. Nochtans is een Vlaamse
sociale zekerheid perfect betaalbaar.
De Vlaamse economie is meer dan
sterk genoeg om een behoorlijke zorg
te garanderen, stevige pensioenen
en een gezinsondersteunend beleid
te financieren en wachtlijsten weg te
werken.
Ellen Samyn besluit: “Binnenkort vieren
we het 75-jarig bestaan van de moderne

sociale zekerheid. Een systeem opgezet
om erover te waken dat er wordt gezorgd
voor een goed pensioen, voor een goede
ziekte- of werkloosheidsuitkering en dat
bovenal zorg draagt voor de sociaal
zwakkeren in onze maatschappij. Om te
kunnen blijven genieten van een gezonde
sociale zekerheid is voor Vlaams Belang
een splitsing ervan noodzakelijk. Een
splitsing ervan is het begin van een
betere sociale zekerheid, doordat zowel
Vlaanderen als Wallonië zelf zullen
kunnen inspelen op hun eigen noden
en behoeften. En bovenal willen wij
een eigen sociale zekerheid waar onze
mensen op de eerste plaats worden
gezet.”

RECHT OP VEILIG ONDERWIJS!
Terwijl veilig onderwijs een basisrecht
zou moeten zijn, worden leerlingen
– en ook leerkrachten – steeds vaker
slachtoffer van geweld op of rond de
school. Vrijdag 8 november 2019
werden we nog maar eens met de
neus op de feiten gedrukt wanneer
een Brasschaats meisje van 13 brutaal
in elkaar werd getrapt te Merksem
door schoolgenoten in de nabijheid
van haar school. Jonge omstaanders
stonden te joelen van jolijt terwijl
het slachtoffer weerloos haar hoofd
probeerde te beschermen tegen de
trappen. Gekneusde ribben aan de
linkerzijde, kneuzing van de dorsale
wervelzuil en een kneuzing van het
onderbeen waren het gevolg. Via
Vlaams Belang Brasschaat werd de

familie in contact gebracht met een
kinderpsychologe die belangeloos en
gratis haar hulp heeft aangeboden
om het slachtoffertje te begeleiden.
Het zoveelste geval van buitensporig
geweld zou de schoolgemeenschap en
de overheid wakker moeten schudden.
Schooldirecties vallen vandaag steeds
terug op de bestaande protocollen
wat betreft opvang en begeleiding van
slachtoffers. De stijgende frequentie
van geweldplegingen op en rondom
de scholen betekenen echter dat de
bestaande protocollen onvoldoende
werken. Straffen of tuchtmaatregelen
maken blijkbaar ook niet veel indruk op
geweldplegers als men ze eerst enkel
preventief kan schorsen en pas definitief
als de schooldirectie en het CLB samen

een nieuwe school hebben gevonden
voor de daders. Het zijn de slachtoffers
die eerder uit angst van school
veranderen dan hun belagers. Wij
herhalen hier de noodkreet en de roep
om een veiliger onderwijs en vragen in
de eerste plaats dat er een werkend en
uniform protocol komt ten behoeve van
de slachtoffers en adequate repressieve
maatregelen tegen plegers van fysiek
geweld die voor ons moeten berecht
worden. Studiegeld en/of kindergeld
zouden moeten ingehouden worden
en eventueel worden doorgestort aan
een fonds dat aangewend wordt ten
behoeve van de slachtoffers.
Luc Van der Schoepen
afdelingsvoorzitter

Meer van hetzelfde
Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer
koos Bart De Wever voor een Vlaamse coalitie van
de verliezers.
Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste winnaar van de verkiezingen en tweede partij van het
land promoveerde, gooiden de verliezers het op
een akkoordje waardoor een regeringsdeelname
vooralsnog uitgesloten is. Bij de Tour de France
staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat
de verliezers.
Voorlopig althans. De bereidheid van N-VA om met
ons te onderhandelen is anderzijds wel een mijlpaal. Waar vroeger ideologische argumenten werden aangedragen om niet met ons in zee te gaan,
beperkt zich dat vandaag tot louter mathematische
redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA samen
58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf
te weinig dus voor een meerderheid.

Het is onze historische taak voldoende Vlamingen
te overtuigen opdat we in 2024 van Vlaanderen
het Zwitserland aan de Noordzee kunnen maken.
Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren.
Dat zegt intussen ook de Waalse denktank ‘Institut
Destrée’. “Als het Vlaams Belang in 2024 de grootste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië
zelf de splitsing vraagt”, zei directeur Philipe
Destatte onlangs in Knack. Laat maar komen.
Oude wijn
Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee.
Die krijgt met de nieuwe Vlaamse regering vooral oude wijn in nieuwe zakken. Van een oplopende rusthuisfactuur over stijgende wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting
tot de afschaffing van de woonbonus en
de verhoging van de autobelastingen.
De citroen moet blijkbaar tot de laatste
druppel worden uitgeperst.

Zwitserland aan de Noordzee
Concreet gaat het om een tekort van een kleine
150.000 stemmen. Stemmen die kost wat kost dienen te worden verzameld in de komende vijf jaar.

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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