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Beste Schotenaren, 

Wanneer dit lokaal blad in jullie 
brievenbussen valt is de komst van Tom 
Van Grieken naar Schoten al een tijdje 
bekend. Zijn verhuis naar Schoten en 
de versterking van onze ploeg zijn voor 
onze afdeling én voor onze gemeente een 
geweldige opsteker.
 
De komst van Tom en zijn vriendin is niet 
politiek gedreven, maar is puur toeval. 
Ze zochten een huis tussen Mortsel en 
Brasschaat en plots viel er een mooie 
aanbieding in Schoten uit de bus. Ze 
gaan intrekken in een huis in een volkse 
buurt die enigszins aanleunt bij een 
grootstad. Tom heeft ook al veel ervaring 
in de Mortselse gemeenteraad opgedaan. 
Ervaring die ons zeker van pas zal komen 
in Schoten! Vanwege onze afdeling wens 
ik Tom alvast hartelijk welkom in onze 
mooie gemeente. Samen zullen we zeker 
het verschil kunnen maken!

We brengen alvast een eerste vraaggesprek 
met onze nationale voorzitter in dit 
nummer. Elders in dit blad kunt u de 
megalomane plannen van de meerderheid 
onder de loep nemen en blikken we terug 
op enkele schriftelijke vragen aan het 
College van Burgemeester en Schepenen.

Ik wens u alvast veel leesplezier!

Piet Bouciqué
Afdelingsvoorzitter 

& fractieleider

Welkom Tom



NEDERLANDS, AUB!
In Vlaanderen en dus ook in Schoten 
is Nederlands de enige overheidstaal. 
Nochtans staan er in en rond het park van 
Schoten borden met Engelstalige tekst 
‘Way in’ en ‘Way out’. Bijgevolg hebben 
wij hierover een schriftelijke vraag gesteld 
aan het gemeentebestuur. We kregen 
hierop een omstandig antwoord waarbij 
om de kern van de zaak werd heengefietst. 
Waarom staan mededelingen op officiële 
borden in een vreemde taal? Schoten is 
Nederlandstalig en moet dat blijven. De 
gemeente dient wat dat betreft het goede 
voorbeeld te geven. Geen Engelstalige, 
maar Nederlandstalige opschriften, 
alstublieft.

Berichten uit Schoten
AANDACHT VOOR 
MINDERVALIDEN
Alerte bewoners maakten er ons 
attent op dat de oversteektijd aan 
het kruispunt Markt-Churchilllaan 
vrij kort is. We gingen een en ander 
nakijken en inderdaad: de oversteektijd 
bedraagt slechts 14 seconden. Meer 
nog: bij herhaling stelden we vast dat 
mindervaliden tijd te kort komen om 
het drukke kruispunt over te steken. 
We nodigen u uit om het ook eens te 
proberen met een rollator. We stelden 
hierover bijgevolg een schriftelijke 
vraag aan het gemeentebestuur, maar 
kregen een nietszeggend antwoord. 
Er wordt dus niets gewijzigd. Het 
Vlaams Belang is echter van oordeel 
dat het gemeentebestuur ook rekening 

dient te houden met 
haar mindervalide 
bewoners. Wij zullen 
deze kwestie dus 
blijven aankaarten. 
Hebt u nog weet 
van plaatsen waar 
geen rekening 
gehouden wordt met 
mindervaliden, laat 
ons dan zeker iets 
weten!

Schoten dreigt in toenemende mate 
verder te verstedelijken.
 
Talrijke uit- en inbreidingsprojecten 
staan op stapel. Niet minder dan 1.000 
nieuwe woningen, 2.500 nieuwe 
inwoners en 1.500 auto’s komen er 
op middellange termijn bij. Brug 14 
over de vaart tussen Villerslei en Van 
Cauwenberghslei zal versmachten in 
het verkeer. Onze fractie verspreidde 
dan ook het pamflet “Geen Stad in 
ons Dorp” om de omwonenden van 
het project Havenplein er op te wijzen 
dat ze bezwaar konden indienen tegen 
de verkavelingsaanvraag. De bewoners 
konden dit doen in de periode van 
3 juli tot 1 augustus. Natuurlijk is 
er niet toevallig gekozen voor de 
vakantieperiode… 

De bijhorende mobiliteitsstudie was 
bovendien op maat gemaakt van de 
bouwpromotoren. Er is blijkbaar 
geen vuiltje aan de lucht! Wij 
kunnen ons alvast niet herinneren 
dat de Schotenaar in 2012 voor 
meer verstedelijking heeft gestemd, 
integendeel. 

Vlaams Belang Schoten verzet zich 
dan ook met klem tegen de verdere 
verstedelijking van onze gemeente. 
Wij willen immers net als vele andere 
Schotenaren geen hoogbouw. U ook 
niet? Teken dan de online-petitie! 
www.petities24.com/signatures/
tegen_hoogbouw 

geen stad in 
ons dorp!

Ook in Schoten bestaat het Vlaams 
Belang 40 jaar. Voor een terugblik kijk 
op onze webstek.

www.vlaamsbelangschoten.org



"Schoten moet vooral Schoten blijven"
Dag Tom, wat een verrassing, een 
verhuis naar Schoten. Hoe ben je in 
Schoten aanbeland?

“Ik was met m’n vriendin al een tijdje op 
zoek naar een huis met een tuintje. Ik 
woon nu in een klein appartementje in 
Mortsel en dat heeft toch z’n beperkingen. 
In onze zoektocht botsten we toevallig op 
een charmant pand in Den Deuzeld waar 
we op slag verliefd op werden. Vandaar 
de verhuis!”

Er schuilen dus geen politieke motieven 
achter de verhuis?

“Nee, je huis kiezen op basis 
van politieke motieven is niet 
gezond. In Schoten vonden 
we het ideale huis. Er is wel 
nog heel wat werk aan. Van 
leidingen tot elektriciteit tot 
sanitair, alles moet nog worden 
geïnstalleerd.”

Ga je dan zelf de handen uit 
de mouwen steken?

(lacht) “In de mate van het 
mogelijke wel. Zelf een dak 
leggen zie ik me nog niet doen. 
Ik heb bovendien het geluk 
dat mijn vriendin architecte 
van opleiding is. Zij is als het 
ware de werfleider en ik de 
leerjongen. Ach, samen geraken 
we er wel.”

Zijn er bepaalde zaken waar 
je politiek toch de nadruk wil 
op leggen in onze gemeente?

“Schoten moet vooral Schoten 
blijven. Daarmee wil ik zeggen: 

het rustieke karakter van de gemeente 
moet zoveel mogelijk behouden blijven. 
Het verstedelijkingsproces moet met 
andere woorden een halt worden 
toegeroepen.

Je was tien jaar gemeenteraadslid in 
Mortsel, hoe heb je dat mandaat in de 
oppositie ervaren?

Als gemeenteraadslid sta je dicht bij de 
mensen en kan je hun dagdagelijkse 
problemen aankaarten en hopelijk 
oplossen in de gemeenteraad. In Mortsel 

heb ik dat steeds proberen doen en in 
Schoten doe ik zo verder. In de oppositie 
ben ik altijd streng, maar rechtvaardig 
geweest. Als het slecht gaat, moeten wij 
als Vlaams Belang op die nagel durven 
kloppen, maar ook als het goed gaat 
moeten wij dat durven zeggen.

Je klinkt in ieder geval al bijzonder 
gedreven! Neem je ook deel aan de 
gemeenteraadsverkiezingen?

“Uiteraard. Ik ben kandidaat lijsttrekker, 
maar de Schotense Vlaams Belangers 

hebben het laatste woord. Ik 
ben van plan om er, samen met 
de overigens zeer verdienstelijke 
Schotense afdeling van onze 
partij, mijn beste beentje voor  te 
zetten.”

De burgemeester zei in Gazet 
Van Antwerpen dat hij een 
samenwerking met Vlaams 
Belang niet ziet zitten. Wat 
denk je van zijn opstelling?

We zouden natuurlijk ook in 
Schoten liefst mee besturen. Een 
coalitie tussen de N-VA en Vlaams 
Belang had mathematisch in 2012 
al gekund, maar de burgemeester 
heeft niet eens de moeite gedaan 
om met onze mensen te praten. 
Ik hoop dat hij dat deze keer, 
ondanks zijn huidige opstelling, 
wel doet. Ik hoop ook dat hij nog 
geen voorakkoord heeft gesloten 
aan de keukentafel van zijn 
schoonouders. 

Dank voor dit gesprek, Tom!

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket

 een jaarabonnement op 

Vlaams Belang Magazine (€ 9)

 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)

 een lidmaatschap als  

student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang Schoten
Venstraat 10, 2900 Schoten,

pietbcq@glo.be - Tel. 03 685 15 24 - Mobiel 0486 760 765



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgisch pas-
poort in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

SMS “INFO + naam en adres” naar 

3111 en ontvang drie maanden een 

proefpakket en een gratis USB-stick 

van het Vlaams Belang.

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!
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