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Stop het politiek geknoei!

De traditionele partijen, CD&V/N-VA,
sp.a en VLD, zijn onbetrouwbaar. Neem
nu premier Yves Leterme. Voor de
verkiezingen: grote beloftes omtrent
een ander en beter Vlaams bestuur en
stoere taal aan het adres van Wallonië.
Na de verkiezingen: plat op de buik voor
Reynders en “Madame non” Milquet.
Voor Leterme en C° geldt alleen de
macht, nooit het gegeven woord.

rood-blauw-gele bende van drie moet een
einde komen! De wil van het volk moet
worden gerespecteerd, het cordon sanitair
moet worden afgeschaft en het rechtstreeks
referendum moet worden ingevoerd.
Voor het Vlaams Belang moet de
politieke macht worden teruggeven aan het volk.
CD&V/N-VA, VLD en sp.a
gedragen zich steeds meer als
een soort maffia. De profijten worden netjes
onder
elkaar
verdeeld en
wie niet luistert,
wordt
afgedreigd en
gechanteerd.
Vooral de morele chantage

Vele vragen zich af of verkiezingen
wel zin hebben. Naar de mening van
de kiezer wordt toch nooit geluisterd. Naar aanleiding van
verkiezingen draait men de
kiezers een rad voor de ogen
om er zich nadien niets
meer van aan te trekken.
Aan de oplichtingspraktijken van de
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waarbij gedreigd wordt met chaos, werkloosheid en andere problemen indien hun
beleid niet wordt gerealiseerd, hangt mij
de keel uit. Wie niet mee in de pas loopt,
wordt onmiddellijk verweten racist, neofascist of extreem-rechts te zijn en wordt
uitgesloten en verketterd. De permanente
politieke crisis waarin dit land is ondergedompeld, kan alleen worden beëindigd
indien duidelijke keuzes worden gemaakt.
Niet het politieke eigenbelang maar het algemeen Vlaams belang moet primeren.
Stop het geknoei en kies met het Vlaams
Belang voor ommekeer en verandering!

Filip Dewinter
Lijsttrekker Vlaams Parlement
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Waarom Afghanistan ?
De voorbij maanden woedde er een hevige discussie tussen enkele oppositiepartijen en de meerderheid en zelfs binnen de meerderheid over onze deelname aan
ISAF (International Security Assistance Force) in Afghanistan. Momenteel nemen
52.700 militairen uit 40 landen deel aan deze NAVO-operatie. Bedoeling is om
Al Qaida en de Taliban te bekampen op eigen terrein.
Over de deelname van onze krijgsmacht
met ongeveer 450 militairen werd beslist
in maart 2002, dus door een paarse regering. De socialisten die toen mee de beslissing steunden, vallen ze nu aan omdat
… ze in de oppositie zitten. Hoewel het
Vlaams Belang ook deel uitmaakt van de
oppositie blijven wij net als in 2002 deze
deelname steunen en onthouden wij ons
van zulke spelletjes.
De laatste jaren evolueerde het Belgische
leger onder minister Flahaut naar een veredelde NGO, belast met het bouwen van
wegen en scholen in Afrika, het in elkaar
zetten van tribunes voor sport- of andere
manifestaties, de verhuis van leden van de
koninklijke familie, de verhuis van archieven, het organiseren van jeugdkampen,
het omkaderen van jonge delinquenten, ...
in één woord allemaal taken die niet behoren tot de core business van een modern leger. Op te merken is dat dit alles
met steun van de Open VLD gebeurde,
weliswaar onder druk van de PS.
Als we dan al eens deelnamen
aan NAVO-operaties was dat
vooral met logistieke of medische hulp, iets wat toch wel
enige wrevel veroorzaakte bij
onze bondgenoten die steeds
maar de kastanjes uit het vuur
mochten halen. En voor militairen is het dubbel frustrerend
hun leven te moeten wagen
voor een doel dat niet tot hun
kernopdrachten behoort.
Het was dus noodzakelijk en
dringend de activiteiten van het
leger terug te brengen tot zuiver
militaire taken en opdrachten:
opleiding, training en operaties.
Een recent onderzoek door het
Koninklijke Militaire School
heeft trouwens duidelijk aangetoond dat de militairen zelf
vragende partij waren voor een
“hermilitarisatie” van hun op-

drachten en om een actievere rol te spelen
in toekomstige operaties. Huidig minister
De Crem besefte dat en besliste bij zijn
aantreden begin dit jaar om F16’s te sturen die de Nederlanders zouden bijstaan
in het oorlogsgebied in zuid-Afghanistan.
Waarom zijn we in Afghanistan? Niet
omdat we graag oorlog voeren, maar omdat het leger als taak heeft onze Westerse
waarden te verdedigen, in het bijzonder
daar waar ze in gevaar zijn. Indien men
de controle over Afghanistan verliest, zal
dat terug het domein worden van terroristen en zal opnieuw de veiligheid van het
Westen in gevaar komen. Het is duidelijk
dat onze veiligheid hier bedreigd wordt
door de ontwikkelingen in Afghanistan.
En laten wij a.u.b. het valse argument van de buitensporige
gevaren voor ons personeel
met een korreltje zout nemen:
de “humanitaire operaties”,
waartegen de linkse kerk nooit
heeft geprotesteerd, hebben al een 200-tal slachtoffers geëist. Het is dus al
langer duidelijk dat er
geen veilige opdrachten
bestaan, alleen minder
gevaarlijke. Denken we
maar aan onze operatie in
Libanon.
Wij kunnen dus groot respect opbrengen voor de
militairen die voor onze
veiligheid over de ganse
wereld uitrukken om er
voor te zorgen dat we hier
verder in vrede kunnen leven.
Helaas kunnen bepaalde partijen blijkbaar dat respect niet
opbrengen.
Luc Sevenhans
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid

Over de financiële crisis
“Een parlementaire onderzoekscommissie is absoluut noodzakelijk om de
fouten, eventueel het bedrog, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de dagelijkse leiding en hun
brede al dan niet politieke entourage
bloot te leggen … Nietszeggende replieken van een zelfgenoegzame kaste
kunnen deze keer niet volstaan.”
Gerolf Annemans op zijn webstek,
10/10/2008
“Fortis kwam in Franse handen, en
later Dexia ook. Dat is het definitieve
einde van de Belgische haute finance.
Figuren als Lippens en Davignon waren
de spinnen in dat web, ze regelden en
arrangeerden op verzoek van de meest
gestelde lichamen. Achterkamertjes
was hun werkterrein. Maar in een globale economie werkt dat niet meer.”
Derk-Jan Eppink op zijn vrt-weblog,
14/10/2008

www.vlaamsbelangbrasschaat.be

Commentaar

Bezoek ook
regelmatig onze
webstek:

100%
niet-politiek
correct!
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Schotelantennes
In het straatbeeld verschijnen tegenwoordig steeds meer schotelantennes.
Gemeenteraadslid Walter Maes ondervroeg het College over de plaatsing van
schotelantennes op het grondgebied van
de gemeente Brasschaat. Op de vraag
hoeveel vergunningen voor het plaatsen
van schotelantennes reeds door de gemeente werden afgeleverd, antwoordde
het College dat sinds 1997 12 aanvragen werden ingediend, waarvan 1 aanvraag werd geweigerd (dit jaar werden
3 aanvragen ingediend).
In het gemeentereglement staan duidelijke richtlijnen over het aanvragen en

plaatsen van een schotelantenne. Het
Vlaams Belang stelt dat eigenaars die
zichtbaar een schotelantenne plaatsen
zonder vergunning dienen te worden
gewezen op het feit dat hiervoor een
gemeentereglement bestaat.
Het College antwoordde dat indien
de bouwpolitie een inbreuk op de gemeentelijke verordening vaststelt, de
eigenaars schriftelijk worden aangemaand om een bouwvergunning aan te
vragen. Eigenaars van niet reglementair
geplaatste antennes worden schriftelijk
aangemaand de schotel te verplaatsen.

Zonder afbreuk te willen doen aan onze
olympische ploeg en hun prestaties in
Peking kan je wel stellen dat zij met hun
palmares in de schaduw komen te staan
van onze Brasschaatse reddingsclub. U
vraagt zich misschien af waarom?
Misschien omdat de Brasschaatse
Reddingsclub quasi volledig met eigen
middelen moet werken. Of omdat de beoefenaars geen toelage of geen hulp uit
de overkoepelende vereniging ‘VRC’
(Vlaamse Redders Centrale) krijgen. Of
misschien wel omdat hun sporttak geen
enkele seconde media-aandacht krijgt.
Misschien ook wel omdat er van de
overheid totaal geen subsidiering wordt
voorzien. En misschien ook wel dat zij
van de gemeente slechts net geen 56
euro steun krijgen.
Een hele reeks van reglementen en de
daarbij gepaarde kosten om in de E10plas te mogen oefenen zijn te veel om
op te noemen. Gemeenteraadslid Koen
Spitaels pleitte voor de reductie van de
eenmalige openingstaks welke 1.000

De pers maakte onlangs gewag van ernstige veiligheidsproblemen met de nieuwe elektronische identiteitskaart. Tijdens
de gemeenteraad van 26 juni jl. vroeg
Francis Germain de bevoegde schepen
of het dan niet aangewezen zou zijn de
verspreiding van deze kaart te schorsen,
zolang die problemen niet opgelost zijn.
In zijn antwoord verzekerde de schepen
dat de berichtgeving ter zake overtrokken
was en dat de problemen niet ernstig genoeg waren hiervoor. Waarvan akte.

Electronisch
betalen

Redders in nood
U weet het of u weet het niet maar in
Brasschaat is een reddingsclub actief.
Als club hebben zij al heel wat gescoord
en we mogen gerust stellen dat zij tot de
wereldtop behoren. Op de jongste wereldkampioenschappen in Duitsland behaalden zij 4 bronzen en 1 gouden medaille in de categorie ‘masters’. En dat
kan tellen. Hun werking speelt zich af
aan en in de E10-plas van Brasschaat.

Veilige
identiteitskaart?

euro bedroeg en bekwam dat uiteindelijk van het schepencollege.
Ook het Vlaams-Progressief boegbeeld
Bert Anciaux, minister van jeugd, sport
en cultuur, werd reeds ingelicht van de
prestaties en de noden van de club. Wis
en waarachtig, in een repliek werd de
club gefeliciteerd met hun prestaties en
er werd hun een fantastische, enthousiaste werking toegewenst. En zie hier de
kous of sok, zoals u het verkiest, was af
en leeg. Hoe dat komt?

Ons gemeentehuis beschikt anno
2008 nog steeds niet over electronische betalingsterminals. Onafgezien
dat dergelijke situatie niet meer van
deze tijd is, hoort deze gebrekkige
vorm van dienstverlening zeker niet

Nadat Bertje voor een kus en een kniezwengel van Kate Ryan 60.000 euro veil
had, viel ook Laura Lynn reeds in de
prijzenpot. En onlangs betaalde Bertje
400.000 euro te veel voor een schilderij
van Ensor.
Uit protest tegen de Chinese handelswijze en de mensenrechtenschendingen
tegenover het Tibetaanse volk, zwoer
Bert van niet naar de openingsceremonie van de Olympische spelen te gaan
(waarvoor hij trouwens niet uitgenodigd
was). Hij is dan erna toch afgereisd naar
Peking en dat kostte de Vlaamse belastingbetaler minstens 15.000 euro. Dat
heet dan principes overboord gooien.
Wellicht zijn dit geen vergelijkingen,
maar we stellen alleen even voor u het
beeld scherp. Dus geen geld over voor
‘een redder in nood’.
Luc Van der Schoepen

thuis in de meest leefbare gemeente
ter wereld (anno 2006)! Bovendien
levert het cash betalen naast het gebruiksongemak tevens een potentieel
veiligheidsprobleem op zowel voor
de burger, die soms veel cash moet
meebrengen om zijn reispassen of
dergelijke te betalen, als voor de gemeente (risico op overvallen).
Om deze redenen vroeg gemeenteraadslid Geert Smets dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk electronische betalingsmogelijkheden ter
beschikking stelt van de Brasschaatse
bevolking. Het komt er aan, zo beloofde men.

Vóór de verkiezingen beloofde Yves
Leterme dat hij nooit in een regering
zou stappen zonder garanties op een
grote staatshervorming. Hij werd
tóch eerste minister, maar van een
staatshervorming kwam - liefst 15
maanden na de verkiezingen - niets in
huis. Idem wat betreft het chaotische
begrotingsbeleid, dat gewoon een
voortzetting is van Paars. Van
een trendbreuk met de regeringenVerhofstadt is geen sprake.
Terwijl onze ondernemers en de publieke
opinie schreeuwen om ‘meer Vlaanderen’, steken de traditionele partijen de kop
in het zand. Deze regering kan, durft en
mag geen duidelijke keuzes te maken. Dit
Belgisch immobilisme is dodelijk voor

Zonder België !
onze welvaart. In plaats van de beloofde
en broodnodige hervormingen te realiseren, klinkt het nu dat de regering prioriteit
moet geven aan de “socio-economische
uitdagingen”. De waarheid is dat een
staatshervorming niet kán wachten, net
omdát men de economische problemen
het hoofd moet kunnen bieden. Tussen
haakjes: dat is trouwens precies wat ook
CD&V en Open VLD tijdens de verkiezingscampagne hadden gesteld. Vandaag
denken zij daar blijkbaar anders over. Is
het Vlaams Belang dan echt de énige partij die voor én na verkiezingen hetzelfde
zegt?
De voorbije 15 maanden werd duidelijk
dat met de Franstaligen niet de onderhandelen vált. Binnen België is geen bestuur
meer mogelijk, laat staan het beloofde

voorzitter@vlaamsbelang.org
‘goed bestuur’. Het Vlaams Belang is niet
meer de enige partij die zegt dat de Belgische constructie niet werkt, maar wij zijn
wél de enige partij die daaruit de enige
logische conclusie trekt. In plaats van
een zoveelste uitzichtloze ‘dialoog’ met
de Franstaligen op te starten, moeten de
Vlaamse partijen de stekker
uit België trekken en eenzijdig stappen zetten naar onafhankelijkheid.

Bruno Valkeniers,
Voorzitter
Vlaams Belang

Stop immigratie
Binnen enkele jaren telt België 11
miljoen inwoners. Volgens de federale overheid kwamen er vorig jaar
82.332 inwoners bij, de sterkste stijging sinds 1965. Dit is voor driekwart
toe te schrijven aan nieuwe immigranten (ook van illegalen).

9/11:
symbolische wake aan
Brusselse WTC-toren
Op 9 september hielden een 200-tal
Vlaams Belangers i.s.m. Steden tegen Islamisering (STI) een symbolische wake aan
het Brusselse WTC-gebouw. Onder hen alle
Vlaams Belangkopstukken en de Europese
Parlementsleden Carl Lang (FN) en Mario
Borghezio (voormalig staatssecretaris van
Justitie voor de Lega Nord).
De symbolische actie, waarbij de demonstranten individueel een rode roos
neerlegden aan het WTC-gebouw, verliep
waardig en zonder noemenswaardige incidenten. Blijkbaar hadden de ordediensten na de incidenten van vorig jaar hun
lesje geleerd en beseffen zij dat dit land
geen politiestaat is waar vreedzame demonstranten zomaar gemolesteerd kun-

nen worden.
In zijn toespraak haalde Filip Dewinter fel uit naar PS-burgemeester Freddy
Thielemans, die hij een islamo-socialist
en een collaborateur met de radicale islam noemde. “Het betogingsverbod is het
beste bewijs van de islamisering van ons
land,” aldus Dewinter. Voorts luidde het
dat “9/11 niet zomaar een terreuraanslag
was, maar een oorlogsverklaring van de
radicale islam aan het adres van het vrije
Westen. De islam dient iedere vorm van
geweld af te zweren en afstand te nemen
van passages in de koran die oproepen
tot geweld tegen ongelovigen, zoniet kan
de islam nooit getolereerd worden op het
grondgebied van Europa.”

Vlaanderen is nu al dicht bevolkt, en
dat zorgt voor grote problemen. De
tienduizenden vreemdelingen die er
elk jaar bijkomen, hebben onbeperkte toegang tot onze sociale zekerheid,
ook al hebben ze nooit een euro bijgedragen. Ze hebben woningen nodig,
onderwijs, sociale voorzieningen.
VLD, CD&V en Lijst
Dedecker zijn voorstander van nog meer
(economische) immigratie, terwijl dit land
al honderdduizenden
werklozen telt. Zo’n
kortzichtigheid zal
catastrofale gevolgen
hebben. Het Vlaams
Belang pleit dus voor
een immigratiestop,
voor een kordaat
aanpassingsbeleid en
voor de effectieve uitzetting van illegalen.
Dat heeft niets met
racisme te maken,
maar met gezond verstand.

Vlaanderen op eigen kracht
Meer dan 15 maanden na de jongste
verkiezingen is er nog altijd geen echte,
werkende regering. Wat het Vlaams
Belang altijd voorspelde, is uitgekomen: met de Franstaligen valt niet te
onderhandelen. Alles zit geblokkeerd,
niet alleen de splitsing van B.H.V. en
de staatshervorming, maar ook elk ander dossier.

Maatregelen om de Vlaamse economie te
versterken en de sociale zekerheid betaalbaar te houden zijn niet mogelijk. Vlaanderen en Wallonië vormen immers twee
totaal verschillende sociaal-economische
realiteiten. Een efficiënt uitwijzingsbeleid
voor illegale vreemdelingen uitwerken?
Ook onmogelijk, want de lakse voorstellen van de Franstalige politici komen neer
op een totaal open-grenzenbeleid.

Alles is communautair
Werkelijk alles leidt in dit land tot communautaire problemen. Zo wou de Vlaamse
regering een deel van de kosten voor de
(dure) vaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij 12-jarige meisjes betalen. Mag
niet, zeggen de Franstaligen. Wat bij hen
niet bestaat, mag ook in Vlaanderen niet
bestaan.
Een ander voorbeeld is de veldproef die
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie
(VIB) met populieren wilde uitvoeren om
bio-ethanol te produceren. De federale,
Waalse PS-ministers Onkelinx en Magnette houden die veldproef tegen, zodat
tien jaar baanbrekend onderzoek dreigt
verloren te gaan.

België biedt geen
meerwaarde
De Belgische constructie biedt Vlaanderen geen enkele meerwaarde. Volgens
Leterme zijn we “op de grenzen van het
federale overlegmodel gestuit”. Welnu,
dan wordt het tijd dat CD&V, N-VA en
VLD daar de conclusies uit trekken. Er
is al genoeg aangemodderd en kostbare
tijd verloren. Verder onderhandelen met
de Walen over een staatshervorming die
er toch niet komt, heeft geen zin. Het
Vlaams Belang roept de andere partijen
op om eindelijk hun verantwoordelijkheid
te nemen, om samen de onafhankelijkheid
van Vlaanderen voor te bereiden.
Dat is de krachtlijn van de nieuwe campagne die het Vlaams Belang voert. Gedaan met het geknoei. Vlaanderen moet
en kan op eigen kracht de toekomst tegemoet.

kracht
Pocket
‘Vlaanderen onafhankelijk’
Uitgeverij Egmont lanceerde een
pocket-versie van het boek Vlaanderen onafhankelijk. Hoe moet dat
dan?. Daarin geeft Vlaams volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire
een antwoord op 30 vragen in verband
met Vlaamse onafhankelijkheid en legt
hij uit hoe de Vlamingen hun drempelvrees kunnen overwinnen. Met een ontwerp van grondwet voor het onafhankelijke Vlaanderen krijgt men een idee
hoe dat Vlaanderen er uit kan zien: geen verre droom maar
een realiseerbare en wenselijke toekomst!

Operatie Vlaamse
onafhankelijkheid
Op 24 november 2007 organiseerde
het Vlaams Belang een evaluatiedag
waar nagedacht en gedebatteerd over
een onafhankelijke Vlaamse staat. De
teksten die daar besproken werden,
zijn door Kamerlid Gerolf Annemans
gebundeld in een zeer lezenswaardig
verslagboek. Er worden vier grote
dossiers aangesneden: bevoegdheidsoverdrachten, fiscale autonomie, de
Vlaamse Rand en Brussel.
210 blz. • 10 euro

Deze boeken zijn verkrijgbaar via www.uitgeverijegmont.be of 0472 60 35 52 (tijdens de kantooruren).
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Brasschaat, waar padden thuis zijn
Elk jaar wordt een deel van de Kerkedreef en van de Miksebaan tijdens de paddentrek voor het verkeer afgesloten. Deze wegen lopen inderdaad dwars door
een natuurgebied en worden dan overgestoken door padden, die de vijvers van
De Mik trachten te vervoegen, om daar in hun natuurlijke biotoop te kunnen
paren. Zonder deze geleiding zouden er veel onderweg sterven, wat het voortbestaan van de populatie in het gedrang zou kunnen brengen.
Omwille van heel wat protest van de
buurtbewoners tegen het jaarlijkse afsluiten van de dreven en van de verkeersproblemen die met die maatregel gepaard
gaan, wou het gemeentebestuur dit jaar
een structurele oplossing vinden voor het
probleem. Er werd dus aan de gemeenteraad voorgesteld om een permanente
infrastructuur te plaatsen en het wegdek
te voorzien van een reeks paddentunnels.
A priori geen slecht idee, vonden we, totdat het prijskaartje van het project bekend
geraakte: 152.375 euro! Voor de Vlaams
Belang-fractie was dat bedrag buiten proportie. Bestaan er werkelijk geen andere
behoeften – bvb. in de sociale sector –
waar dat geld beter aangewend zou kunnen worden?
De discussie hierover werd over twee
opeenvolgende gemeenteraden en een

commissievergadering gespreid. Telkens
onderstreepte het Vlaams Belang dat
zijn mandatarissen achter de doelstelling stonden, maar vroeg de fractie het
gemeentebestuur om te zoeken naar een
goedkoper alternatief. Tevergeefs; tijdens
de gemeenteraad van 29 mei jl. werd het
project van het gemeentebestuur goedgekeurd. Alleen het Vlaams Belang stemde
tegen, omwille van de hoge kostprijs van
het project. De padden van De Mik zullen
nu misschien veilig kunnen paren, maar
de Brasschaatse bevolking zal dit aan
zijn portemonnee voelen. Wie zich nog
de controversiële informatiecampagne
voor “veilig vrijen” van de Vlaamse regering herinnert (u weet wel : “Eerst bla
bla, en dan boem boem”) kan zich terecht
afvragen of het beleid van onze bewindslui soms geen Freudiaanse trekken aanneemt.

Gevaarlijke kruispunten
Op 6 september verongelukte een 19-jarig
meisje aan het pas heraangelegde kruispunt
Miksebaan/
Elshoutbaan.
Ze
overleed daags nadien aan haar verwondingen. Onze
redactie biedt haar
oprechte deelneming
aan de familie aan.
Het bewuste kruispunt wordt becommentarieerd als “te donker en onduide-

lijk” volgens sommigen, “te smal voor
zwaardere voertuigen” volgens anderen.
Wij willen daarom
aandringen op een
grondige
analyse
en evaluatie van het
kruispunt en andere
gevaarlijke punten.
Het
gemeentebestuur gaat alvast alle
fietsoversteekplaatsen op haar grondgebied in kaart brengen
en onder de loep nemen.

Boekencontainer
Hoewel gezegd wordt dat een boek “een vriend voor het leven” is, ziet men vaak
bij het oud papier op het containerpark weggegooide leesboeken liggen. Op de gemeenteraad van eind september stelde Francis Germain voor om in Brasschaat een
boekencontainer te installeren, waarin -naar het voorbeeld van de stad Antwerpenmensen hun oude of dubbele leesboeken die nog in goede staat zijn, kunnen achterlaten voor andere geïnteresseerden. De cultuurschepen zal het voorstel bespreken
met de technische diensten. Wellicht komt er binnenkort op het containerpark dus
zo’n boekencontainer.

Veiligheid is niet
enkel een zaak van
meer blauw op straat
Op 28 januari 2006 opende Sportoase
Elshout met veel bravoure zijn deuren te Brasschaat. Ondertussen zijn we
al 2 jaar en 9 maanden en wat (kostelijke) kinderziekten verder. Maar niet
getreurd, het complex kent zijn succes
zonder weerga.
In februari 2007 polste ons gemeenteraadslid Walter Maes, die eveneens
zetelt in de interlokale vereniging rond
Sportoase, of er reeds een rampen–
en evacuatieplan was voorzien in het
zwemcomplex, dat ondertussen toch al
één jaar open was. Dit bleek echter nog
niet het geval te zijn.
Voor Walter Maes vereiste het ontbreken van een rampen- en evacuatieplan
een onmiddellijke oplossing. Om niet
de man maar wel de bal te spelen, verkoos het Vlaams Belang bewust om het
schepencollege hierover schriftelijk te
ondervragen en niet de pers of de gouverneur in te lichten.
Een antwoord liet niet lang op zich
wachten en van de bevoegde schepen
vernamen we dat de brandweer reeds
3 persluchtoefeningen had gehouden
waarvan 1 in samenwerking met de
brandweer van Schoten, wat een week
later nog eens in een brief van de burgemeester werd bevestigd.

Daar een rampen– en evacuatieplan
uit meer bestaat dan 3 oefeningen van
de brandweer, richtte Walter Maes een
tweede schrijven aan het college, waarop
hij het volgende uitgebreide antwoord
van de brandweercommandant ontving:
“Diverse principes van de evacuatie zijn
reeds besproken en uitgewerkt. De constructieve gesprekken met de nieuwe
centrummanager en de brandweer zullen er toe leiden dat de realisatie van dit
vernieuwd en verbeterd plan binnen afzienbare termijn wordt verwezenlijkt “.
Op 16 oktober 2008 werd dit plan uiteindelijk aan de praktijk getoetst. 360.000
bezoekers kunnen vanaf nu met een gerust hart Sportoase bezoeken in een nog
veiligere omgeving.

In Brasschaat
Onder een stralende zon vond op 26
juli onze traditionele afdelingsbarbecue plaats. Op een prachtige locatie
in het groen werd een moderne tent
neergeplant. De vele helpende handen
van de mandatarissen en bestuursleden maakten het werk licht. De puike
organisatie stond garant voor een
gezellig en aangenaam samenzijn. De
feestelijk gedekte tafels nodigden meer
dan honderdtwintig leden en sympathisanten uit. Opvallend veel kinderen dit
jaar, dus opvolging verzekerd.
Afdelingssecretaris Luc Van der Schoepen
heette de aanwezigen welkom en stak van
wal met een vurige toespraak. Hij schatte
de politieke toestand zeer accuraat en als
volgt in: “…dat de CD&V, met een Yves
Leterme aan kop, het zichzelf ondertussen wel moet beklagen dat het met een
overwegend Vlaamse boodschap naar
de federale verkiezingen trok. Zij kopieerden immers ‘ons’ taalgebruik zonder

Zomerbraai
echt te beseffen waar hun woorden toe zouden leiden. Vandaag
speelt het Waalse establishment
de kat en is Leterme reeds een
dode muis. Een wansmakelijk
schouwspel. Het werd de jongste weken nog wansmakelijker,
want samen met de Franstaligen
boetseerde en kneedde de koning Yves Leterme tot het beeld
van hoe een lakei er in wezen uit
moet zien. Vandaag ligt de bal in
het kamp van de deelstaten. Laat
u niet misleiden! Het is hetzelfde
script gespeeld op een andere bühne. De
Vlaamse regering heeft geen passende
tekst dus de Waalse regering zorgt voor de
souffleurs. U weet wat dat betekent.”
Na deze boodschap stonden alle neuzen
in dezelfde richting. Die neuzen roken
immers het lekker gekruide en gebraden
vlees op de barbecue, aangevuld met gezonde en frisse groentjes. Vergezeld van
een stevige pint of een lekker wijntje was
dit alles niet te versmaden. Er werd dus
smakelijk gegeten, duchtig bijgepraat,

gedronken zonder overdaad en goed gelachen. De batterijen in de Vlaamse harten
van de aanwezigen werden op deze manier
weer goed opgeladen. Als kers op de taart
werden er nog lekkere ijsjes voorzien door
een ‘cremeglace karreke’ dat aangeboden
werd door onze afdeling. Een nieuwe datum voor volgend jaar werd uiteraard vastgelegd, dus zorg dat je dan zeker van de
partij bent.
Magda Soetens
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Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens
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Nieuws uit de Parlementen
De mobiliteitsproblemen op de E313-E34 gaan van kwaad naar erger. Ze
wegen op het hele achterland van de
provincie Antwerpen, meer bepaald
de Antwerpse Kempen. Het aantal
ongevallen op de E313 is de laatste
drie jaar met bijna 50% toegenomen,
met alle menselijke, economische en
ecologische drama’s tot gevolg.
Reeds jaren beloven de bevoegde ministers
dat er structurele werken zullen worden
uitgevoerd, maar buiten een aantal korteen middellangetermijnoplossingen, zoals
het uitlengen van de invoegstroken van de
opritten, het uitrusten van de kruispunten

Een in heel Europa uitgevoerde opiniepeiling toonde deze zomer nog maar
eens wat de Europeanen denken van
de plannen om Turkije de Europese Unie
binnen te loodsen. Ze werd uitgevoerd
in zeven landen die samen twee derde
van de Europese Unie vertegenwoordigen.
En wat blijkt? Een grote meerderheid van
de bevolking vindt dat Turkije niet thuishoort in de Europese Unie. Het verzet
groeit zelfs nog. Zo is 51% van de Span-

Wanneer komt E313-E34 aan bod ?
van de uitritten met verkeerslichten, moet
de Vlaamse regering ook in een goed structureel onderhoud van de wegen voorzien.
Het huidige jaarlijkse onderhoudsbudget
voor de E313-E34 is totaal ontoereikend.
Ook moet de Vlaamse regering op zoek
naar fundamentele oplossingen. Het
Vlaams Belang heeft in de commissie
Openbare Werken (in het Vlaams Parlement) reeds herhaaldelijk enkele suggesties gedaan. Zo denken wij aan het zo veel
mogelijk verplaatsen van het vervoer van
containers van de E313 naar het Albertkanaal, aan het aanbieden van een betaalbaar
en realistisch alternatief - ondermeer door
middel van een goede treinverbinding aan de pendelaars die nu met hun wagen

naar hun werk rijden. Aan de mogelijkheden van de IJzeren Rijn gekoppeld aan de
industriële spoorlijn 207 enzovoort.
Zo lang er binnen de
Vlaamse regering geen
duidelijkheid is over de
globale visie en een daaraan gekoppeld stappenplan, dat een antwoord
moet bieden op het mobiliteitsprobleem, zal de
filefrequentie richting Antwerpen enkel maar toenemen.
Pieter Huybrechts
Vlaams volksvertegenwoordiger
www.pieterhuybrechts.info

De Europeanen zeggen neen tegen Turkije !
jaarden vandaag tegen toetreding, 29%
meer dan vier jaar geleden. Een zelfde evolutie is op te merken in de andere landen:
Groot-Brittanië (+15%); Italië (+23%);
Duitsland (+13%).
Iedereen weet dat een grote sociale, demografische en budgettaire crisis zal uitbreken als de communautaire instellingen
weigeren rekening te houden met de bezwaren tegen de Turkse toetreding., maar
Brussel gaat verder op de ingeslagen weg.
De democratische meerderheid mag haar
zeg niet doen. Die meerderheid is volgens
onze eigen bewindsvoerders Dehaene, De

Gucht, Michel en consorten immers “te dom” om
zich over dergelijke levensbelangrijke vraagstukken uit te spreken.
Daarom wil het Vlaams
Belang van de volgende
Europese verkiezingen een
plebisciet over Turkije maken. Het is de laatste kans.
Koen Dillen
Europees parlementslid

Vakbondsvorming op uw kosten
Het afgelopen jaar hield onze vakbondscel
grote kuis in de fondsen voor bestaanszekerheid in de privésector, beheerd door
de drie grote vakbonden. Ondertussen
werd - dankzij het Vlaams Belang - de
wet aangepast en kan de vakbond jaarlijks 10 miljoen euro minder stelen.
De plaag van het oprichten van bijkomende ‘fondsen’ voor de vakbond is nu
echter blijkbaar overgewaaid naar onderdelen van de Vlaamse overheid. Eén
ervan is de Vlaamse maatschappij voor
watervoorziening (VMW), die zowat
1.500 personeelsleden telt.
Sinds 1994 hebben de vakbonden van
ABVV (ACOD) en ACV voor de zogenaamde “vorming” van syndicalisten
van de VMW, 1,7 miljoen euro ontvangen van hun werkgever, de Vlaamse

overheid. Belangrijke, niet politieke - en
dus niet erkende - vakbonden kunnen
geen aanspraak maken op deze fondsen.
Bovendien betaalt de Vlaamse overheid het ACV en het ABVV al om voor
haar leden ‘vorming’ te organiseren,
want ABVV en ACV hebben al zwaar
gesubsidieerde vormingsdiensten. Deze
ontvangen jaarlijks meer dan 2 miljoen
euro! Bijkomende subsidiëring is dus
absoluut ongepast.
De “extra” centen gebruiken de vakbonden niet voor vorming, maar
voor gewone vergaderingen van
het vakbondsbestuur. Ook de ledenvergaderingen, hun ledenblad,
gratis gadgets en uitstapjes naar
Mini-Europa, Technopolis en
het Atomium vallen onder
“vorming”. Betaald uit de
vormingskas, maar eerder misvormend dan

vormend, waren de avonden over de
vakbondsinitiatieven pro-België, en
trefdagen met als boodschap ‘wees democraat, kies voor een niet-rechtse politieke partij’. De weinige échte vormingsactiviteiten konden nauwelijks op enige
belangstelling rekenen. Een opleiding
powerpoint lokte bv. amper 9 mensen...
Als u weet dat het fonds van de VMW
maar één van de vele fondsen is die zich
laven aan geld van de Vlaamse overheid,
weet u samen met ons dat dit dossier
nog maar het topje van de ijsberg is.
In hoeveel agentschappen bestaan
gelijkaardige regelingen? En welk
bedrag is daarmee gemoeid?
We gaan erachter aan en zullen
ook hier recht laten geschieden!
Marie-Rose Morel
Coördinator vakbondscel

