
Beste Schotenaar,

Schoten is een mooie gemeente om 
te wonen. Dat weten wij allemaal. 
Wij zijn allemaal terecht trots op 
onze gemeente. De uitdaging naar 
de toekomst toe is er echter voor 
te zorgen dat we trots op onze ge-
meente kunnen blijven. Schoten moet 
Schoten blijven. Er liggen immers 
heel wat bedreigingen op de loer…

Zo leerde de doorlichting van onze 
gemeente door De Standaard ons 
recent dat niet minder dan 17,2% van 
de inwoners in Schoten van vreemde 
origine zou zijn. Dat is al heel wat 
en dat aantal zal, onder meer door 
het beleid van staatssecretaris Fran-
cken, enkel toenemen. Daar waar hij 
graag naar buiten komt met enkele 
zorgvuldig uitgekozen cijfers die een 
positief beeld moeten naar buiten 
brengen, blijkt de realiteit helemaal 
anders. 

Ook wat betreft de veiligheid in 
onze straten blijkt het in Schoten 
minder goed te gaan dan in andere 
gemeentes, ondanks de inzet van de 
politie. De agenten van de politie-
zone Schoten registreerden op een 
jaar tijd niet minder dan 1.388 dief-
stallen, afpersingen en geweldmis-
drijven, omgerekend zo’n 40,8 per 
duizend inwoners. In soortgelijke 
gemeenten gaat het gemiddeld om 
33,6 feiten per duizend inwoners. 
Dat is in onze gemeente onaan-
vaardbaar.

We moeten Schoten Schotens hou-
den. Dat wil zeggen: een aangena-
me, rustige gemeente waar de groot-
stedelijke problematiek geen plaats 
heeft. En daar gaat het hem om dit 
jaar: Schoten is en blijft van ons!

Tom Van Grieken
Lijsttrekker Schoten
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SCHOTEN weer van ONS!



“SCHOTENAAR” VEROORDEELD 
TOT 30 JAAR CEL VOOR
ONTHOOFDINGEN IN SYRIË
Een Syriëstrijder uit Schoten werd eerder dit jaar 
schuldig bevonden aan terroristische moord. Hij is in 
een door IS verspreid filmpje te zien aan de zijde van 
de beruchte Jihadi John en onthoofde ook eigenhandig 
een slachtoffer. Naar welke andere gruweldaden 
hij beging, hebben we het raden… Het gaat om een 
zekere Arben Imishti. De feiten gebeurden in november 
2014, amper twee maanden nadat Imishti vertrokken 
was naar strijdgebied. De video waarin hij werd 
herkend, toont de simultane onthoofding van een 
twintigtal soldaten van het Syrische leger.

Dat zo iemand uit uitgerekend onze gemeente vertrok 
naar Syrië om daar tot zulke gruweldaden over te 
gaan, wijst er op dat ook Schoten niet is vrijgesteld van 
de invloed van radicale islamisten.

Voor deze mensen en hun aanhang is in dit land en in 
het bijzonder in Schoten geen plaats, laat dat duidelijk 
zijn!

WINDMOLENS IN SCHOTEN 
KRIJGEN TEGENWIND
In gemeenteraad van april moest er gestemd worden over 
een aanpassing van de overeenkomst voor het plaatsen 
van drie windmolens. Vlaams Belang is voorstander van 
groene energie en steunde aanvankelijk de plannen 
voor drie windmolens de wijk Wijtschot.

De buurtbewoners kunnen 
echter niet zelf mee 
participeren in het project en ze 
krijgen geen compensatie voor de 
mogelijke gezondheidsnadelen. 
De buurtbewoners krijgen 
de lasten (slagschaduw, 
geluidshinder) maar kunnen niet 
van de lusten genieten.

Onze fractie staat niet achter dit 
project, weliswaar goedbedoeld 
maar in de praktijk 
onhaalbaar.

Schoolgaande kinderen en jongeren zijn in het 
verkeer extra kwetsbaar. Een goede (fiets)verlichting 
is daarom belangrijk. Maar niet alleen in de winter, 
ook tijdens de andere seizoenen is het essentieel om 
zichtbaar te zijn in het verkeer. Voor je eigen veiligheid. 
Zien en gezien worden, is de boodschap. Om dit te 
benadrukken, deelde het Vlaams Belang in Schoten 
symbolisch gratis reflectoren uit aan de leerlingen 
van het Sint-Jozefinstituut. Zowel ouders als jongeren 
waren bijzonder tevreden met de gratis attentie!

schoten.vlaamsbelang.org

REFLECTOREN: 
VEILIGHEID IN HET 
SCHOTENS VERKEER!

WISSELMEERDERHEID TEGEN DE 
STATIEGELDALLIANTIE
In dezelfde gemeenteraad stond de stemming over de 
statiegeldalliantie geagendeerd. Daarmee wil men een 
duur en log systeem invoeren om op blikjes en plastic 
drankverpakkingen statiegeld toe te passen zoals dat nu 
voor glazen verpakkingen het geval is.

Zo hopen de voorstanders van het systeem zwerfvuil in 
te dijken. Vlaams Belang stemde samen met N-VA tegen 
de steun aan dit project. We beschikken immers al over 
een goed werkend systeem, namelijk de blauwe PMD-
zak. Het zwerfvuil zal niet verdwijnen met het invoeren 
van een tweede inzamelsysteem.

Ook de kleinhandel zal er het slachtoffer van zijn en 
de kosten worden op de consument afgewenteld. 

Vlaams Belang pleit voor meer controles en sancties 
op het weggooien van zwerfvuil, meer sensibilisering 
en georganiseerde opruimacties door wijk- en 

natuurverenigingen.

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter

& Fractieleider
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Een pizzeria in de Paalstraat in Schoten werd eerder dit 
jaar door de politie verzegeld, omdat er een enorme 
cannabisplantage werd aangetroffen. Het ging over niet 
minder dan 710 cannabisplanten. Een tweetal mensen werden 
gearresteerd. Het gaat om een 50-jarige man uit Ham en een 
21-jarige man uit Schoten, beiden met de Turkse nationaliteit. 
Drugs, het komt zelfs in Schoten voor! Vlaams Belang is de 
enige partij die gaat voor een doortastende aanpak van de 
drugsproblematiek. Ook in Schoten.
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DRUGS IN SCHOTEN

Naar aanleiding van de dag van de 
arbeid, verzamelde het Vlaams Belang 
in Antwerpen. Nadat de partij met een 
350-tal militanten verzamelde op de 
Grote Markt in Antwerpen, op de plaats 
waar het standbeeld van ‘De Buildrager’ 
vroeger stond, stapten de aanwezigen 
symbolisch naar ’T Steen, waar zowel 
voorzitter Tom Van Grieken als Antwerps 
lijsttrekker Filip Dewinter het woord na-
men.

Voorzitter Tom Van Grieken benadrukte 
in niet mis te verstane bewoordingen dat 
de Vlaamse strijd van het Vlaams Belang 
ook een sociale strijd is. Hij vreest echter 
dat er vandaag voor de Vlaamse wer-
kende niet veel te vieren is: “Bijna vier 
jaar na het aantreden van deze regering 
moeten we immers vaststellen dat de klei-
ne Vlaamse werknemer nog altijd de gro-
te melkkoe van de Belgische regering is.”

Vooral de lage pensioenen zijn hem een 
doorn in het oog: “Onze mensen krijgen 
in ruil voor de hoogste belastingen nog 
altijd de laagste pensioenen. Mensen die 
hun leven lang hebben gewroet en bijge-
dragen, constateren op het moment dat 
ze denken te kunnen genieten van hun 
oude dag, dat hun pensioen niet meer 
dan een aalmoes is, niet eens genoeg om 
op latere jaren de rusthuisfactuur te beta-
len. Een pensioen dat lager ligt dan het 
bedrag wordt uitgegeven voor de eerste, 
beste asielzoeker die nooit een eurocent 
aan het sociaal systeem heeft bijgedra-
gen.”

Tom Van Grieken ziet een sociale rol 
voor het Vlaams Belang weggelegd: 
“Alleen het Vlaams Belang zegt dat 
Vlaamse welvaart in Vlaamse handen 
moet blijven. Alleen het Vlaams Belang 
zegt dat onze solidariteit in de eerste 

plaats onze eigen mensen ten goede 
moet komen. Alleen het Vlaams Belang 
kiest voor een Vlaamse staat en dus 
voor een Vlaamse sociale zekerheid. 
Voor een solidariteit die én Vlaams én  
Sociaal én Zeker is. Voor een sociale 
zekerheid door en voor onze mensen. 
Alleen het Vlaams Belang kiest voor 
het volle pond voor onze werknemers, 
onze hulpbehoevenden, onze gepensi-
oneerden en onze kinderen. Alleen het 
Vlaams Belang kiest resoluut en onvoor-
waardelijk voor onze mensen, ons land 
en onze toekomst.”

Het is dus duidelijk dat volgens Tom Van 
Grieken het Vlaams Belang de énige 
partij is die opkomt voor de gewone Vla-
ming: “Er is maar één conclusie mogelijk, 
beste vrienden. Niet de linkerzijde, maar 
het Vlaams Belang is vandaag het syndi-
caat van de gewone Vlaming.”

LANGER WERKEN MET DE HOOGSTE BELASTINGEN VOOR DE 
LAAGSTE PENSIOENEN. ONAANVAARDBAAR!”“



Al sinds 1907 werden er meer dan 100 Scheldeprijzen 
georganiseerd. Niet minder dan 71 renners verdeelden 
inmiddels onder elkaar de overwinning van de voorbije 106 
edities.  Marcel Kittel (Ger) is recordhouder met 5 zeges, 
gevolgd door Marc Cavendish (Gbr) en Petrus Oellibrandt 
(Bel) elk met 3 overwinningen.

Dit jaar mocht de Nederlander Fabio Jakobsen de hoofdprijs 
naar huis dragen. Hij noemde het “de mooiste overwinning 
uit zijn carrière”. De eerste Vlaming in het klassement was de 
West-Vlaming Jens Debusschere die een mooie vierde plek wist 
te veroveren.

Dit jaar startte de wielerwedstrijd in Terneuzen, maar zoals 
de traditie voorschrijft eindigde ze vooral in Schoten, in de 
Churchillaan. Ook dit jaar gaf dit weer aanleiding tot een 
Schotens volksfeest van jewelste. Uiteraard was het Vlaams 
Belang ook aanwezig, met o. a. Schotens lijsttrekker en 
partijvoorzitter Tom Van Grieken en Federaal parlementslid 
Filip Dewinter. Ook diverse jongeren tekenden present! 

Bij deze feliciteren we ook graag eens de Schotense 
politieagenten die er die dag zoals steeds hun beste beentje 
hebben voorgezet en alles in goede banen hebben geleid!
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Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang 
een gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

DE SCHELDEPRIJS:
EEN VOLKSFEEST BIJ UITSTEK

LANCERING VBJ SCHOTEN

De Vlaams Belang Jongeren hadden tot voor kort nog geen afde-

ling in Schoten. Daar komt binnenkort echter verandering in. Een 

ploeg jonge, gemotiveerde Schotenaren zetten hun schouders on-

der het project. 

Het nieuwe bestuur wordt geleid door voorzitter Niels Broeckx 

(28j, student rechten) en heeft als secretaris Lieselotte Decroix 

(19j, student publiek management) en als penningmeester 

Jonathan Diels (23j, schrijnwerker-restaurateur). 

Ben je het beu om te horen wat je moet den-

ken? Wil je gewoon kunnen zeggen wat je denkt? 

Misschien wil je dan ook lid worden van de meest rebelse en 

Vlaamse politieke jongerenbeweging in Schoten! Neem dan con-

tact met ons via schoten@vbj.org.


