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met Sam
van Rooy
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de petitie!

Boek A.N.K.E.:
Vrouwen Tegen
Islamisering
p. 3

Antwerpen blijft van ons!

www.immigratiestop.be
Omvolking
Antwerpen trekt meer dan welke Vlaamse stad asielzoekers
en migranten aan. Eind 2018
zullen de Vlamingen in Antwerpen een minderheid zijn
in hun eigen stad. Ongeveer
74% van de 0 tot 9-jarigen in
Antwerpen is allochtoon. Van
de mensen tussen de 10 en 19
jaar heeft bijna 70% een migratieachtergrond. De omvolking is volop bezig. Antwerpen wordt ook geconfronteerd
met steeds meer illegaliteit,
verpaupering, criminaliteit,
moslimterreurdreiging en islamisering. Bovendien krijgen
asielzoekers en migranten niet
zelden voorrang op onze eigen
mensen. Zie bijvoorbeeld het

verhaal van het splinternieuwe
‘vakantiepark’ voor asielzoekers in Merksem (lees p. 7).
Immigratie kost veel

werk en onderwijs kunnen de
bevolkingsgroei via de aanhoudende immigratiestroom
niet bijhouden.

Marcel Führer:
Joodse Antwerpenaar getuigt

p. 7

Vol is vol
De toevloed van vreemdelingen richting Antwerpen stopt
niet. Jaarlijks komen in totaal ongeveer 25.000 nieuwe
vreemdelingen
Antwerpen
binnen. Ongeveer een derde
daarvan is moslim. Van een
immigratiestop is geen sprake,
integendeel. Antwerpen islamiseert in snel tempo. Onze
vrijheid en identiteit staan
op het spel. De voortdurende stroom asielzoekers en migranten kost ook handenvol
geld aan onze sociale zekerheid. Huisvesting, mobiliteit,

Genoeg is genoeg!
Onderteken onze petitie om in Antwerpen een
referendum af te dwingen over immigratie:
surf naar www.immigratiestop.be
of teken op de volgende bladzijde
van deze Volksgazet!

Het Vlaams Belang dringt
dan ook aan op een immigratiestop. Via een petitieactie
willen wij 50.000 handtekeningen van Antwerpenaren
bijeenhalen om zo een stedelijk referendum te organiseren
over een inschrijvingsstop voor
vreemdelingen in Antwerpen.
Vol is immers vol! Antwerpen
is van ons en moet van ons
blijven. Steun en onderteken
dus onze petitie via immigatiestop.be!

Vlaams
Belang viert
1 mei

p. 8

De eenzijdige
mediaberichtgeving beu?

Volg het Vlaams Belang rechtstreeks:

www.vlaamsbelangantwerpen.be
facebook.com/vlbelang - twitter.com/vbantwerpen

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

p. 3

AMERIKALEI 98 - 2000 ANTWERPEN
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Petitie tegen
nieuw
‘asielresort’
Merksem
p. 7

Eddy (61),
slachtoffer
van moslimgeweld
klaagt aan
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STOP IMMIGRATIE!

Sociale problemen en
overlast

TOP.BE

TIES
MEER INFO: WWW.IMMIG0RA
Antwerpen

STANDPUNT

De immigratie-invasie in
Antwerpen is rechtstreeks
en onrechtstreeks verantwoordelijk voor heel wat sociale en andere
problemen in Antwerpen. 43% van alle
geregistreerde criminele feiten in Antwerpen wordt gepleegd door vreemdelingen.
Meer dan de helft van nieuwe huurders
van sociale woningen zijn vreemdelingen.

Terugsturen naar Amerikalei 98, 200

nomische en sociale meerwaarde van al burgemeester werd – vestigdeze nieuwe vreemdelingen is immers bij- den zich bijna 50.000 nieuwe
zonder klein. De massa-immigratie kost niet-Europese vreemdelingen
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het N-VA-stadsbestuur wordt

Immigratiestopreferendum NU!

98, 2000 Antwerpen
VU. : Filip Dewinter, p/a Amerikalei

egevens.
op verbetering van uw persoonsg

onze stad bezet door de islam.
Ondertussen telt Antwerpen
62 moskeeën, dat zijn bijna 15
moskeeën meer dan in 2012.

De omvolking, de demografische overname van onze stad
door steeds meer niet-Europese vreemdelingen, moet
stoppen. Het is de belangrijkste en eerste prioriteit van het
Vlaams Belang om Antwerpen
terug te geven aan de Antwerpenaren. Antwerpen moet
opnieuw een Vlaamse en Europese stad worden. Antwerpen mag nooit Antwerpistan
worden, want Antwerpen
is van ons. Daarom wil het
Vlaams Belang een stedelijk
referendum afdwingen over
het invoeren van een inschrijvingsstop voor vreemdelingen
in Antwerpen. Zo’n stedelijk
referendum is mogelijk indien 50.000 Antwerpenaren
een petitie hiertoe ondertekenen. U vindt hiernaast een
petitieformulier dat u kan
ondertekenen en terugsturen naar het Vlaams Belang.
U kunt de petitie uiteraard
ook digitaal ondertekenen
via www.immigratiestop.be.
Het Vlaams Belang wil, na
de gemeenteraadsverkiezingen, de petitie met minimum 50.000 handtekeningen overhandigen aan de
nieuwe burgemeester van
Antwerpen. Laten we van de
gemeenteraadsverkiezingen
een oefening in burgerdemocratie maken en ervoor zorgen
dat voor één keer de stem van
de Vlaamse Antwerpenaren
weerklinkt: stop de immigratie!

98, 2000 Antwerpen
VU. : Filip Dewinter, p/a Amerikalei
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Filip Dewinter

TIESTOP.BE
MEER INFO: WWW.IMMIG0RA
Antwerpen
Terugsturen naar Amerikalei 98, 200

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

Wilt 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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Boekvoorstelling Anke Van dermeersch:
Vrouwen Tegen Islamisering
Op zaterdag 5 mei werd in
‘The Villa’ in Antwerpen
het nieuwe

boek van Anke Van dermeersch voorgesteld: ‘A.N.K.E.
#PolitiekIncorrect’.
Tanja

Dexters deed de inleiding,
Mariëtte Voogd de presentatie en Sam van Rooy leidde
een panelgesprek over ‘vrouwen en islam’, met vrouwen
uit Iran (Neda Aria, activiste), Zweden (Sanna Hill,
journaliste), Rusland (Iryna
Goncharova, journaliste),
Suriname (Lisette Muntslag, journaliste), Nederland
(Raffie Chohan, activiste),
Groot-Brittannië (Anne-Marie Waters, voorzitster ForBritain.uk) en Catalonië (Ester
Gallego, voorzitster Dones
Contra l’Islamització). Het
werd een boeiend gesprek
met passionele tussenkom-

sten, waarbij deze moedige
vrouwen het roerend eens
waren over de essentie: de islamisering van onze samenleving moet worden gestopt én
gekeerd. Onze cultuur, onze

beschaving, staat op het spel
en er moet gestreden worden
om onze vrijheid en identiteit
te behouden. Want vrouwen
zijn het eerste slachtoffer van
de islam.

Tel. 0472 603 552
www.uitgeverijegmont.be

Eddy (61), slachtoffer van
moslimgeweld op de Rooseveltplaats, doet zijn verhaal
De 61-jarige bruggepensioneerde
Eddy
werd op de Rooseveltplaats in Antwerpen
brutaal in elkaar geslagen door een tiental
moslims. Hij was met
zijn zoon gaan zitten
op het terras van de
halal-pittazaak. Zijn
zoon Jaimie had een
blikje bier bij zich en
had dat op de tafel
gezet. Toen de baas
van de pitazaak kwam
zeggen: “Dit is een halal-zaak. Alcohol is niet
toegelaten”, stak Jaimie het ongeopende
blikje weg. Maar dat
was blijkbaar niet voldoende. Uit alle hoeken doken plots jonge moslims op die de

61-jarige Eddy brutaal te lijf gingen met
stoelen en een ijzeren
stang. Zijn zoon Jaimie kon erger voorkomen, maar Eddy werd
gewond
afgevoerd
naar het ziekenhuis:
schaafwonden op arm
en been, gekneusde
ribben en een gebroken arm. Hij moest
geopereerd worden.
Jaimie werd tot bloedens toe op zijn hoofd
geslagen en moest met
zes hechtingen worden genaaid. Filip Dewinter nodigde Eddy
uit om zijn verhaal te
doen en riep mensen
op om hem te helpen.

€

15

+ verzending

Vlaams Belang wil goed,
mooi en dus veilig
verlicht Antwerpen
Van de bijna 50.000 straatlampen in Antwerpen zijn
er 4.321 LED-lichten. Dat
blijkt uit cijfers die Antwerps
gemeenteraadslid
Anke
Van dermeersch (Vlaams
Belang) opvroeg bij het
stadsbestuur. In 2015 keurde
het schepencollege het principe van de ‘wijkgebonden’
aanpak goed, waarbij de stad
20% van de kosten bijdraagt
als districten oude verlichting vervangen door nieuwe
LED-verlichting. Daarvoor
heeft
de stad deze
legislatuur 24
miljoen euro
vrijgemaakt,
zowel
voor
straatlampen
als
monumentverlich-

ting. Anke Van dermeersch
is blij dat er aandacht wordt
besteed aan een goede verlichting, al vindt ze dat het
hier en daar nog beter kan:
“Antwerpen moet vooroplopen
inzake de nieuwste technieken
en technologie voor straat- en
monumentverlichting. Openbare verlichting moet zuinig,
duurzaam en mooi zijn. Een
goed verlichte stad komt zowel
de uitstraling als de veiligheid
ten goede.”
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Antwerps gemeenteraadskandidaat Sam van Rooy over zijn nieuw boek:

“Wie de islamitische wereld
haalt, wordt zelf de islamitisch
links
liggen.
Eigenlijk zijn
dat dus slechte moslims of
zelfs afvalligen.
In mijn boek
maak ik het
onderscheid:
een militante,
compromisloze
voorhoede van
beroepsmoslims
islamiseert actief
onze samenleving. Zij voeren
jihad, vaak geweldloos, met als
doel de sharia te
Met een woord vooraf van Paul
Cliteur
“Islamisering betekent vrijheids
van die partij
hebbe
n.
van
de
samenWaarom
schreef
u
dit
Maar
dat
beroving. Auteurs als Sam van
introduceren. Ze
heeft allemaal toch geen jota met
Rooy zijn onmisbaar in de strijd
de waarheid of onwaarheid van die
leving:
demoboek?
voor het
behoud van onze vrijheid.”
doen vaak aan
duizend citaten te maken? Zeker als
u inzake de islam zo argeloos bent
grafie, cultuur,
‘dawa’:
predials een koorknaap, zou het mis
“Dit boek – een onthutsende
en een
schien een idee zijn u eens te ver
bloemlezing
media,
onderOmdat
na
twaalf
is.
van duizenhet
nawo
ord
d citatenvijf
van
–
diepen in dat vreemde verschijnsel
king, bekering en
is belangrijk genoeg om veel aan
Wim van Rooy
geheten de werkelijkheid.”
dacht in
de pers tejournalistieke,
Het
politieke
wijs,
economie,
krijgen. Maar
het
op alle mode pers zal het wellicht goeddeels
negerenen
omdat
de schrijver ‘van
academische
establishment
politiek,
het
gelijke manieren
het Vlaams Belang’. Ik, als extre
mist van
het centru
moet niets
en
de m,regeringen
in West-Eu- openbare leven;
verspreiden van
ropa islamiseren onze samen- en ook ons prade zuivere islam.
DOORBRAAK
leving. Het zijn collaborateurs.
ten 0en denken.
9 789492 63911
Doorgaans
geVia Twitter som ik sinds 2012 Islamisering is
beurt dat binnen
voorbeelden op die laten zien inherent aan de
de grenzen van de
dat onze maatschappij islami- islamitische doctrine,
binnen de islam”. Maar
wet, waardoor het
seert. Het zijn er ondertussen want islam betekent ‘onder- onze samenleving islamiseert niet of nauwelijks te bestrijal duizenden en de sympto- werping’. De islamitische leer in de eerste plaats omdat er, den is. Die geleidelijke, ‘legale’
men en gebeurtenissen die geeft moslims de opdracht om zeker in Antwerpen, steeds islamisering is in een bepaald
wijzen op islamisering worden niet-moslims en niet-islamiti- meer moslims zijn met typisch opzicht dan ook gevaarlijker
steeds talrijker en ingrijpen- sche beschavingen te onder- islamitische opvattingen en ge- dan de jihad-aanslagen. Het
der. In mijn boek leg ik uit werpen aan de sharia of isla- dragingen. En omdat de islam zogenaamde ‘salafisme’ waar
wat islamisering is, hoe het in mitische wet. Dat gebeurt al door de overheid wordt gefa- de overheid zich nu op richt
zijn werk gaat en wie ervoor 14 eeuwen, sinds het ontstaan ciliteerd en gesubsidieerd alsof is trouwens geen nieuwe of exverantwoordelijk is. Ik geef van de islam in de 7e eeuw. het een gewone religie is. Ook treme stroming, maar gewoon
talloze voorbeelden van isla- We mogen nooit vergeten dat in Antwerpen komen er steeds de zuivere islam. ‘Politieke ismisering van vroeger en nu en het Midden-Oosten, Afrika meer moskeeën, Koranscho- lam’ is een pleonasme.
leg uit wat de gevolgen zullen en Azië ooit niet-islamitisch len en halalwinkels en zien
zijn als er geen drastische be- waren.
we steeds meer hoofddoeken. En de gematigde mosleidsmaatregelen worden geMohammed is de populairste lims?
nomen.
Geef eens een voorbeeld babynaam en onze scholen
van islamisering.
verworden tot moslimscholen. Die zijn irrelevant. Ze vinWat betekent
den islamisering stiekem oké
islamisering?
Islamisering vindt plaats door Veel moslims doen niet
of durven zich er niet openwoorden en daden van zowel aan islamisering.
lijk tegen uit te spreken. De
Islamisering is een proces, moslims als niet-moslims. Bijgeschiedenis laat zien dat de
evolutie en dynamiek en be- voorbeeld N-VA-burgemees- Heel wat zelfverklaarde ‘mos- stille meerderheid er niet toe
tekent: islamitischer worden. ter Bart De Wever die zegt dat lims’ laten inderdaad de es- doet. ‘Gematigd’ is ook reHet doordringt álle facetten “er geen probleem is mét maar sentie van de islamitische leer latief: moslims die ‘terreur’
afzweren maar vinden dat de
U kan het boek bestellen via www.uitgeverijegmont.be of door overschrijving van
Koran boven onze wet staat,
€ 26,75 (€22,95 + €3,8 verzending) op rekeningnummer BE56 3200 0482 2788 met
zijn niet gematigd. Volgens
een onderzoek van Dr. Ruud
vermelding ‘Voor vrijheid’ en uw naam en adres.
Koopmans is bijna de helft
van de moslims in West-EuMeer info over de auteur: www.samvanrooy.be
SAM VAN ROOY VOOR VRIJH
EID DUS TEGEN ISLAMISERIN
G
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Sam van Rooy legt het proces van de
islamisering bloot, klaagt de veran
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Ebru Umar

Benno Barnard

www.doorbraakboeken.be

ISBN 978-94-92639-11-0

VRIJHEID-cover-press.indd 1,3

17/05/18 11:27

ropa fundamentalistisch. In
België gaat het dus over enkele
honderdduizenden potentiële
moslimkiezers voor shariapartijen zoals Partij Islam: een gevaar voor onze vrije democratische rechtsstaat.
De titel van uw boek begint met: ‘Voor vrijheid’.
Islamisering betekent vrijheidsberoving. De islamisering ondergraaft de vrijheid
van meningsuiting en de vrijheid om zich te gedragen en te
kleden. Er zijn hele moslimwijken in West-Europa waar
je amper vrouwen op straat
ziet, tenzij gesluierd en/of onder mannelijke begeleiding.
Wijken die door vooral Joden,
homoseksuelen en meisjes en
vrouwen worden gemeden of
waar ze hun kledij en/of gedrag aanpassen. In mijn boek
geef ik heel wat voorbeelden
van geïslamiseerde wijken. Ik
wijs op undercoverreportages
die aantonen dat imams haat
of geweld tegen onze samenleving prediken en oproepen
tot de islamisering van onze
samenleving.
Tegelijkertijd
wordt de vrije meningsuiting
inzake de islam(isering) beknot door overheden, de EU en
sociale media.
Wat moet er volgens u
gebeuren?
De islam moet worden behandeld als een ongewenste
totalitaire ideologie zoals nationaalsocialisme en communisme. Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast:
er moet een immigratiestop
voor moslims komen. Staatssecretaris voor asiel en migratie Francken verkoopt stoere
praat, maar via asiel en gezinshereniging loodst hij jaarlijks
tienduizenden moslims onze
samenleving binnen. Op 3,5
jaar regeren heeft Francken
al 90.000 moslims binnengelaten, een stad zo groot als
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binnenhe wereld.”
Mechelen. Volgens het onderzoek van Dr. Koopmans
heeft Francken dus al ongeveer 40.000 fundamentalistische moslims binnengehaald.
De Belgische regering importeert vandaag de Molenbeken
van morgen. Ook ex-moslims
en niet-islamitische minderheden in onze samenleving
worden steeds banger voor de
islamisering.
U citeert in uw boek
veel ex-moslims.

Foto: An Clapdorp - Doorbraak

Net zoals de Sovjet-dissidenten zijn zij ervaringsdeskundigen. We moeten hen steunen.
Zij weten wat het is om onder
de totalitaire islam te leven en
begrijpen beter dan wie ook
hoe de islamisering, de geleidelijke onderwerping van een
samenleving aan de islam, in
zijn werk gaat. Ook op mijn
boekvoorstelling liet ik, naast
mijn vader Wim van Rooy
en Prof. Paul Cliteur, twee
ex-moslima’s aan het woord,
Nahed Selim afkomstig uit
Egypte en Elina Yakubova uit
Tsjetsjenië.

Hoe ziet de toekomst
eruit?`
Wie de islamitische wereld
binnenhaalt, wordt zelf de islamitische wereld. Zodra de
islamisering een bepaald punt
bereikt, een omslagpunt, belandt die samenleving in een
eindeloze re- en de-islamiseringsdynamiek. Er is dan nog
slechts de keuze tussen de pest
en de cholera, namelijk een
min of meer seculiere dictatuur die de islam beteugelt
enerzijds of een islamitisch
kalifaat anderzijds – of iets dat
daartussenin ligt, een mengvorm. Elk moslimland kan als
dusdanig worden gekarakteriseerd. Islamisering betekent
culturele genocide en is dus
een existentieel probleem dat
al de rest overstijgt. Als de islamisering zich doorzet kunnen we vooruitgang op vlak
van onderwijs, wetenschap,
economie, milieu, cultuur
en technologie vergeten. Bij
gelijkblijvend migratie- en islambeleid wordt onze vrije en
welvarende samenleving vernietigd.

Interview met Aziza, christen uit Syrië

“Men is hier veel
te soft”
Aziza is nu vijftien jaar in
België. Ze is afkomstig uit
de Syrische hoofdstad Damascus. Ze woonde met
haar man afwisselend in
België en Syrië, maar sinds
de Syrische oorlog wonen
ze permanent in België. Het
koppel heeft drie schoolgaande tienerkinderen.
Woont u graag in Antwerpen?
Wij zijn christenen en zijn
hier in de eerste plaats gekomen om te werken. Wij
houden van Antwerpen en
van deze vrije samenleving.
Hier heerst immers een
open geest, je kunt hier eten
en drinken wat je wilt en jezelf kleden hoe je wilt. Wij
voelen ons hier thuis, wij
zijn Antwerpenaar onder de
Antwerpenaren. Maar Antwerpen verandert snel. We
zien steeds meer hoofddoeken, steeds meer islam.
Wat bedoelt u precies?
Veel Syriërs zijn de afgelopen jaren naar Canada, de
VS en Europa gemigreerd.
Europa heeft echter vooral
fundamentalistische moslims, jihadisten en armoedzaaiers laten immigreren,
terwijl Canada en VS vooral
christenen, hooggeschool-

den en welgestelden heeft
binnengehaald. Dat merk
je ook in Antwerpen. Ik heb
hier altijd graag gewoond,
maar ik maak me steeds
meer zorgen, zeker voor
onze kinderen.
Leg eens uit.
Veel
moslimmigranten
willen christenen, Joden,
niet-moslims en ook de
niet-praktiserende moslims
behandelen als ‘infidels’, als
ongelovigen. Dat is gevaarlijk, want het betekent dat
ze hen mogen aanvallen,
bestelen en doden. Daar
zet Allah toe aan in de Koran. Ik zie de islamisering in
Antwerpen toenemen. En
de kerken hier lopen helaas
leeg. De Kerk is zwak en
heult zelfs mee met de islam. Kinderen hier kennen
hun eigen, christelijke cultuur niet meer, jonge moslims wel.
Het zijn gematigde
moslims, zo wordt
gezegd.
Het is belangrijk om te beseffen dat elke soennitische
moslim eigenlijk Islamitische Staat in zijn hart heeft
zitten. Wij hebben heel wat
moslims, die onze vrienden
waren, op amper één week

tijd zien veranderen van gematigd naar zeer fundamentalistisch en jihadistisch,
met alles wat daarbij hoort:
hoofddoekdracht, geen wijn
meer, de sharia in al zijn facetten. Dat komt immers
uit dezelfde Koran. We kennen verhalen van scholen
in Europa, ook in Antwerpen, waar moslimleerlingen
steeds meer islamitische
regels inzake voeding en
klederdracht proberen op
te leggen. Het niveau op
scholen daalt ook. Het doet
me denken aan Syrië: in
een christelijke wijk van het
oude Damascus zijn er veel
scholen, in een islamitische
wijk zijn geen scholen. Het
zegt alles.
Hoe ziet u de toekomst
van Antwerpen?
Men is hier veel te vriendelijk
en te soft. Alles lijkt hier wel
toegelaten en de demografie
verandert snel: we worden
een christelijke minderheid.
Als dat niet wordt gestopt,
dan zal deze samenleving
verder islamiseren. Hopelijk
kan het Vlaams Belang dit
tegenhouden, anders moeten wij misschien opnieuw
migreren en Antwerpen en
België verlaten, bijvoorbeeld
naar Rusland of Hongarije.
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Vlaams Belang haalt slag thuis in strijd voor behoud markt Gitschotellei:

Plannen nieuwe keerlus tram 9
voorlopig opgeborgen
Al jarenlang creëert de huidige keerlus van tram 9 aan
het kruispunt Boekenberglei-Sint-Rochusstraat een gevaarlijke verkeerssituatie, omdat de tram daar onverwacht
over de rijweg heen draait.
Daar is iedereen het over
eens. Vlaams Belang heeft
dit trouwens al jaren geleden
aangekaart. De Lijn en het
Antwerpse stadsbestuur willen
echter een nieuwe keerlus maken aan de Gitschotellei-Drakenhoflaan-Boekenberglei.
Het Vlaams Belang vindt
dit geen goed idee. Deurnes
Vlaams
Belang-districtsraadslid Peggy Pooters: “De
aanleg ervan zou de doodsteek
betekenen voor een zeer bruisende markt, die wekelijks heel
wat vaste bezoekers trekt. Vooral voor ouderen uit
de buurt rond de
Drakenhoflaan, Van
Baurscheitlaan en
Eduard Van Steenbergenlaan zou dit
een ramp zijn.”

Vlaams Belang dat er een andere en betere oplossing gezocht
wordt. Er bestaan tweerichtingtrams die helemaal geen
keerlus vereisen. Het Vlaams
Belang stelde in de Deurnese districtsraad voor om die
trams in te zetten op deze
lijn. Districtsraadslid Guy
Dirckx: “Tot onze verbazing
werd ons voorstel weggestemd.
Vooral de partij Groen speelt in
dit dossier een toch wel erg dubbelzinnige rol. In Borgerhout is
Groen fel gekant tegen de aanleg van de keerlus. In Deurne
– waar Groen met N-VA in de
meerderheid zit – is er volgens
deze partij echter niets aan de
hand.” Maar ook Open VLD
maakt gekke sprongen. Nadat
het Vlaams Belang-voorstel
om tweerichtingtrams in te

zetten door Open VLD Deurne werd weggestemd, kwam
Open VLD-gemeenteraadslid
Axel Polis in de krant op de
proppen met een gelijkaardig
voorstel om die trams in te
zetten om de bereikbaarheid
van Deurne-Zuid te garanderen. Begrijpe wie kan!
Stadsbestuur haalt
bakzeil

Omdat het Vlaams Belang
vanuit de oppositie de druk op
de ketel heeft gehouden, heeft
het stadsbestuur voorlopig
bakzeil gehaald. De plannen
worden opgeborgen tot de volgende legislatuur. Het Vlaams
Belang zal zich in ieder geval
op alle niveaus blijven inzetten voor de omwonenden,
marktbezoekers en
marktkramers en zal
blijven aandringen
op het gebruik van
tweerichtingtrams
op deze lijn zodat de
bestaande gevaarlijke keerlus kan verVB wil
dwijnen, terwijl tetweerichtinggelijkertijd de markt
De
Deurnese
Vlaams
Belang-districtstrams
op de Gitschotellei
raadsleden Guy Dirckx, Marina Rothmayer, onveranderd
kan
Daarom wil het Peggy Pooters en Jan Van Wesembeeck
blijven staan.

Kom ook eens naar uw
VB-lokaal in Antwerpen!
Centrum Van Maerlant,Van Maerlanstraat 14, 2060 Antwerpen
03/225.22.82 - vanmaerlant@vlaamsbelang.org

Voor een gezellige babbel onder gelijkgezinden.
Dranken voor zeer democratische prijzen.
Iedere woensdag en donderdag: ‘Villa Politica’ op TV.
Iedere donderdagnamiddag: kaartersclub.

Advocate Marijke Dillen geeft in het secretariaat ook gratis
juridisch advies. U kan haar voor een afspraak contacteren via
marijke.dillen@outlook.be of via 03/225.22.82.
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand: Vlaams
Belang-lunch (soep, hoofschotel en dessert) voor slechts 10 €

Doortrekken Tram naar Borsbeek:

Hou rekening met de
omwonenden!
Het Antwerps stadsbestuur en De Lijn willen vanaf de kruising Gitschotellei-Cruyslei over de Gitschotellei en de Drakenhoflaan een tramlijn doortrekken tot in Borsbeek, aftakkend van de bestaande spoorlijnen. De doorgetrokken
tramlijn (enkelsporig maar voorzien om later dubbel door
te trekken naar Borsbeek) zou in het midden van de straat
komen met de rijwegen ernaast. De plannen dreigen echter
zware gevolgen hebben voor de buurt. Het ontwerp voorziet
bijvoorbeeld dat alle bestaande bomen verdwijnen bij het begin van de werken. Ook het aantal parkeerplaatsen zou fors
verminderen.
Minder parkeerplaatsen
In de eerste fase zou er maar één
tramlijn zijn. Op de plaats waar
dan de tweede tramlijn zou komen kan tot dan schuin geparkeerd worden. Districtsraadslid Marc De Meyer (Vlaams
Belang): “Maar wanneer het tweede tramspoor voor de terugkomende
trams uit Borsbeek richting Antwerpen doorgetrokken wordt, verdwijnen ook
deze schuine parkeervakken. Dan blijft er enkel nog plaats
voor langsparkeren. Dat betekent dus nóg minder parkeergelegenheid. Met de bevoorrading van de 22 handelszaken die er
gelegen zijn, is bovendien geheel geen rekening gehouden. Zij
zouden dan maar moeten laden en lossen vanuit de zijstraten.”
VB wil meer inspraak
In theorie zou er al in april 2019 kunnen gestart worden met
de werken. Het doortrekken van de tramlijn richting Borsbeek is wel minstens 10 jaar later voorzien. Ongeruste bewoners en handelaars worden door districtsschepenen van SP.a
en Groen inmiddels gesust met het vooruitzicht op de nodige bewonersvergaderingen waarop ook zij hun zegje zouden
mogen doen. Marc De Meyer heeft hier echter weinig vertrouwen in: “De ervaring leert dat er van inspraak in het door
links gecontroleerde Borgerhout geen sprake is. Zo verdwenen de
parkeerplaatsen in de Joe Englishstraat ondanks protest van de
buurt en werd de Te Boelaerlei afgesloten ondanks een protestpetitie met meer dan 1.500 handtekeningen.” Het Vlaams Belang wil in elk geval
wél dat rekening gehouden wordt met
de mening van onze
bewoners inzake mobiliteit en parkeren.

DE

ANTWERPSE

7

V LKSGAZET

Vlaams Belang in het verzet tegen ‘vakantiepark’ voor asielzoekers in Merksem
OR
”
“VAKANTIEPARK VO
EN IN

VLUCHTELING

MERKSEM

raat
e aan de Lange Bremst
p de landbouwzon
uis)
het Jan Palfijnziekenh
te Merksem (naast
gebouwd
een woningproject
wordt deze zomer
Het betreft
jonge asielzoekers.
voor
is
d
bestem
en
dat
door het stadsbestuur
n
wooneenheden betaald
emente
rpen. De appart
het OCMW van Antwe
lingen.
n voor jonge vluchte
zijn exclusief voorzie
se jongeren
zullen er ook Vlaam
Naast vluchtelingen
lingen begeleiden.
vluchte
de
lig
NT”
wonen die vrijwil
using-project CURA
Het zogenaamde “Coho

O

mpanied
nagement for Unacco
(Cohousing and casema Antwerp) zorgt voor
es in
Young Adult Refuge
voor de
en met aparte flats
s met
moderne mooie woning
schappelijke ruimte
vluchtelingen en gemeen en een vormingsruimte.
plek
keukens, ontspannings
er ook een
niet genoeg is komt
De
Alsof dit alles nog
ld voor de vluchtelingen.
moestuin en een sportve hun “Vlaamse buddy’s” ter
voor
per maand
appartementen zijn
spotprijs van 335 Euro
de
voor
king
beschik
epen).
(vaste kosten inbegr

Op de landbouwzone aan de
Lange Bremstraat te Merksem (naast het Jan Palfijnziekenhuis), een van de laatste

groene zones van Merksem,
zal het Antwerpse OCMW
deze zomer starten met de
bouw van een woningproject
dat bestemd is voor jonge
asielzoekers. De buurt organiseerde al een petitie om
het project te stoppen, maar
N-VA-schepen Fons Duchateau wil van geen wijken
weten. “In het centrum van
de stad vind je geen dergelijke
ruimtes. De grote open groene
ruimte in Merksem is ideaal
voor dit project”, reageerde
hij.
Eigen volk laatst?
Hoe dan ook is het ongehoord
dat een dergelijke ‘asielresort’

op nauwelijks enkele weken
kan worden gebouwd om er
snel, snel vluchtelingen te
huisvesten terwijl vele Antwerpse gezinnen en senioren
jarenlang moeten wachten
om over een soms oude sociale woning te kunnen beschikken. Een nieuwbouwwoning
met sportveld, privéparking
en moestuin voor 335 euro
per maand (vaste kosten inbegrepen), daar kunnen de
Vlaamse Antwerpenaren alleen maar van dromen. Dat
Duchateau dit project er per
se nog voor de verkiezingen
wil doorduwen, toont aan dat
er in Antwerpen de voorbije
zes jaar helemaal niets veranderd is.

Onderteken de petitie
Teken vandaag nog onze
petitie tegen de bouw van
een ‘asielresort’ in de Lange
Bremstraat te Merksem.

Michel Elst, Jan Penris en Filip Dewinter
startten een petitie tegen het asielresort

Interview met Marcel Führer:

“Als Joodse Antwerpenaar voel ik me
steeds minder thuis in mijn stad”
Marcel Führer (73) is een
Joodse Antwerpenaar. Tijdens de Tweede wereldoorlog
zaten zijn ouders ergens aan
de Luchtbal ondergedoken
voor de Jodenvervolging.
In 1943 is het hen gelukt

om Zwitserland te bereiken
en te ontsnappen. Führer is
een rasechte Antwerpenaar,
maar tegenwoordig woont
hij vooral in Israël: “Ik voel
me in Antwerpen niet meer
thuis.”

U bent opgegroeid in
Antwerpen.
Ik hield echt van Antwerpen. Ik
ben hier geboren en getogen. Ik
reisde de wereld rond, maar zodra ik weer in Antwerpen was,
voelde ik me de gelukkigste
mens op aarde. Antwerpen was
voor mij ongelooflijk. Ik ging
hier uit, woonde en leefde hier
en amuseerde me. Ik had hier
zowel Joodse als niet-Joodse
vrienden. Mijn vader heeft mij
altijd geleerd dat je in onze stad
met iedereen moet omgaan en
dat godsdienst iets van thuis is,
niet op straat.
Bent u gelovig?
Ik heb het niet zo voor de ultraorthodoxe joden, want die
delen sommige opvattingen
met de ayatollahs. Maar ze
gooien tenminste niet met
bommen en vallen niemand
lastig. Als Jood geloof ik ook
in iets, maar dat staat mijlenver
van het ultraorthodoxe jodendom.
Waarom voelt u zich
steeds minder thuis in
Antwerpen?

Door de jaren heb ik Antwerpen zien veranderen. Ik
hou nog steeds van mijn stad,
maar ik voel me er nu vaak een
vreemdeling. Hadden we decennia geleden maar naar het
Vlaams Blok geluisterd. Vandaag mijd ik bepaalde buurten
in Antwerpen, want die lijken
meer op een moslimland. Ik
heb het vanaf de jaren tachtig
zien veranderen, en sinds 2000
is het snel beginnen gaan: moslims doen hier wat ze willen
en islamiseren de samenleving.
Ik was in die jaren ook getuige van een forse toename van
agressie.
U heeft het over
massa-immigratie?
Er zijn uiteraard migranten
die het goed doen, maar talloze nieuwkomers brengen de
stad niets bij. Ze zijn enkel
een last en brengen intolerantie en agressie mee. Er zijn ook
straten en wijken waar je bijna
alleen nog maar moslims en
hoofddoeken ziet, en waar geen
enkele Vlaamse winkel meer is.
Wat is uw wens voor Antwerpen?

Veel Joden zijn uit Antwerpen vertrokken of wonen er
nog maar een paar maanden
per jaar, zoals ik. Antwerpen is
Antwerpen niet meer. Op veel
plaatsen is het vuil. Brave burgers worden beboet als ze met
een te oude auto rijden, maar
het grootste krapuul loopt gewoon rond of wordt direct
weer vrijgelaten. De toevloed
van vreemdelingen moet worden gestopt. Ik ben in de eerste plaats Antwerpenaar en pas
op de tweede plaats Jood, maar
voor veel Marokkanen en Turken komen de islam en hun
land van herkomst op de eerste
plaats. Hun Belgische nationaliteit moet kunnen worden
afgepakt.
Blijft u in de toekomst
naar Antwerpen komen?
Misschien steeds minder. Want
ik herken mijn eigen stad niet
meer. Ik vind dat heel erg. Er
moet een immigratiestop komen. Ik hoop dat het Vlaams
Belang op 14 oktober een goed
verkiezingsresultaat behaalt en
hier verandering in brengt.

VLAANDEREN
WEER VAN

Michel in het Europees parlement:

“België wil meer EU
en meer immigratie”

ONS
‘Lagere belastingen’, ‘minder
immigratie’, ‘hogere pensioenen’, ‘een begrotingsevenwicht’,
... Op werkelijk geen enkel
domein slaagde deze regering
erin woord te houden. Intussen worden we al vier jaar geregeerd door een alibiregering
die voortdurend op zoek is naar
uitvluchten en excuses om vooral niet te doen wat ze beloofde.
Ondanks veel stoere praatjes,
blijkt ook het immigratiebeleid
geen breuk met het verleden.
Sinds het aantreden van deze
regering kregen niet minder
dan 105.165 vreemdelingen
de Belgische nationaliteit in de
schoot geworpen. De Belgische
identiteitskaart blijkt ook onder
deze regering nog makkelijker
te verkrijgen dan een lidkaart
van een sportclub. Wat nog erger is, is dat deze regering ons
ook voor de komende jaren met
nog meer migratieproblemen
lijkt te willen opzadelen.
Top in Marrakesh
Men heeft het handig stil gehouden, maar begin deze

Op donderdag 3 mei bezocht
premier Charles Michel het
Europees parlement om er
een toespraak te houden over
de Belgische visie op de toekomst van Europa. Het werd
een ode aan de EU.

maand waren Theo Francken, Nieuwe campagne
Jan Jambon en Didier ReynBelang-voorzitter
ders op reis in Marokko. Ze Vlaams
vertegenwoordigden er de Bel- Tom Van Grieken lanceerde
gische regering op een top over deze maand een nieuwe camimmigratie waaraan een zestig- pagne ‘Vlaanderen weer van
tal Europese en Afrikaanse lan- ons’. Op de voorstelling van
den deelnamen. Als conclusie deze campagne zei hij: “We
van de top werd de ‘Verklaring moeten het geweer dringend van
van Marrakesh’ goedgekeurd. schouder veranderen. VlaandeIn de verklaring staat: “Bevorder ren moet weer van ons worden.
reguliere migratie en mobiliteit, Daarom organiseert het Vlaams
in het bijzonder voor jongeren Belang een campagne waarmee,
en vrouwen, tussen Europa en we de politieke klasse op het matNoord-, West- en Midden-Afri- je roepen. Wij willen de macht
ka, en tussen deze regio’s”, als- opnieuw aan het volk geven. De
Vlamingen moeten opook: “Moedig het vergemakkelijken van
nieuw baas worde procedures
den over hun
voor de uiteigen centen,
hun eigen
gifte van
visa aan.”
grenzen
Onze reen hun
gering
eigen toezadelt ons
komst.”
doelbewust ook
in de toekomst op met
grote migratiestrofacebook.com/tomvangrieken
men uit Afrika.
twitter.com/tomvangrieken

Vlaams Belang op 1 mei:

Charles Michel pleitte voor
een Europese kopgroep die de
verdere integratie trekt, waar
België uiteraard deel van zou
uitmaken. Hij benadrukte
de ‘toegevoegde waarde’ van
de Europese Unie en pleitte
voluit voor de verdieping van
de economische en monetaire unie. De premier kon het
ook niet nalaten nog eens uit
te halen naar Polen en Hongarije, landen die in tegenstelling tot België wél een kordaat
immigratiebeleid voeren. Michel pleitte er zelfs voor om
nieuwe legale en georganiseerde migratie naar Europa blijvend mogelijk maken.
Artificiële staat
De slaafsheid van Michel aan
de EU werd beloond met
een staande ovatie van het
EU-establishment en felicitaties van commissievoorzitter
Jean-Claude Juncker. Het enige echt kritische geluid kwam
van Europees parlementslid
Gerolf Annemans: “De Europese Unie denkt dat ze België
in het groot is en België denkt
dat het de Europese Unie in het
klein is. Dat is een logische volg-

“Bescherm onze welvaart”
Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, verzamelde het Vlaams
Belang aan Het Steen in Antwerpen onder de slogan ‘Bescherm onze welvaart!’. In enkele toespraken maakten onze
Antwerpse kopman Filip
Dewinter en partijvoorzitter
Tom Van Grieken duidelijk
dat het Vlaams Belang de enige partij is die opkomt voor de
belangen van de gewone Vlaming. Filip Dewinter klaagde
aan dat “meer dan een derde van
de 100.000 gepensioneerden die
Antwerpen telt, het moet stellen

met een minimumpensioen, terwijl de vele duizenden vluchtelingen die hier arriveren zonder
ooit een dag te hebben gewerkt
een uitkering krijgen die hoger
ligt”.
Meer immigratie = lagere
pensioenen
Tom Van Grieken noemde
het onaanvaardbaar dat “onze
mensen in ruil voor de hoogste
belastingen nog altijd de laagste pensioenen krijgen”. Ook de
linkse partijen SP.a, Groen en

PVDA zijn volgens de Vlaams
Belang-partijvoorzitter ongeloofwaardig wanneer ze beweren op te komen voor de gewone Vlaming: “Onze Vlaamse
welvaart is sterk genoeg om een
sterke sociale zekerheid voor ónze
mensen te financieren, maar niet
om het OCMW
van de halve wereld te spelen, zoals
links wil. Meer immigratie betekent
minder geld voor
onze pensioenen.”

orde, want het is een artificiële
staat die even onevenwichtig is
als de Europese Unie zélf en die
ook bijeen wordt gehouden met
geld en met financiële compensaties en transfers.”
Et pour les Flamands…
In het Europees parlement kan
elk parlementslid en elke officiële gast één van de 24 erkende talen spreken. Vaak spreken Vlaamse parlementsleden
er een soort Jommeke-Engels
om het toch maar niet in het
Nederlands te moeten doen.
Opvallend – of net niet – was
echter dat Charles Michel zijn
toespraak enkel en alleen in
het Frans hield. Gerolf Annemans protesteerde uitdrukkelijk: “Het feit dat u hier vandaag alleen in het Frans heeft
gesproken, beschouw ik als een
politieke keuze. Ik vraag me af
waarom N-VA-ministers hebben toegelaten dat België hier
weer voorgesteld werd als een
eentalig Franstalige staat.”

facebook.com/gannemans
twitter.com/gannemans
www.gerolfannemans.org

