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Beste Schotenaar,
12 jaar geleden haalden wij met onze lijst ANDERS 1054 stemmen: dat was beter dan toenmalig VU-ID,
het huidige NVA.
Door het onrechtvaardige Imperiali-kiessysteem misten we allebei op een haar na onze eerste zetel...
Had VU-ID onze samenwerking toen niet hooghartig afgewezen, hadden we samen waarschijnlijk 3 zetels
kunnen behalen.
6 jaar geleden kwamen we dan op als VLOTT in kartel met het Vlaams Belang van Marie-Rose Morel en
behaalden op slag 3 zetels en één OCMW-zetel.
Het VB wenst het kartel ditmaal echter niet te hernieuwen, vandaar dat wij ons nu aan U voorstellen als
onafhankelijke lijst BELHAMEL, genoemd naar ons tijdschrift en onze drukbezochte webstek:

www.belhamelschoten.tk

Ondertussen is onze belhamel Albert Leenaerts de onbetwiste kampioen der tussenkomsten op de gemeenteraad, eerst als raadslid en nu als spreker op de publieke tribune. Kijk maar op onze webstek:
www.belhamelschoten.tk
Ja, het is mogelijk
om onze eigen behoeftigen beter te helpen door
de permanente toevloed te stelpen van vreemde
(trek)vogels die onze OCMW-kas, ziekenkas, pensioenkas en andere sociale kassen hier komen pluimen.
Laat u vooral niet wijsmaken dat het ons niks kost
omdat de Belgische staat de centen voorschiet,
want uiteindelijk worden die centen ook uit de zak
van onze belastingbetalers en gepensioneerden
geperst.

Ja, het is mogelijk
om ook de gemeentepolitiek vrouwvriendelijker
te maken.

Ja, het is mogelijk
om onze financiën gezond te houden, zelfs om
onze gemeentebelastingen te verlagen (zonder ze
eerst tersluiks te verhogen, we kennen die truc),
door bijvoorbeeld de ongebreidelde bouwwoede van
dit bestuur wat in te tomen.
“We zouden onze gemeente niet meer herkennen”,
zei Harrie Hendrickx, jaja, maar kunnen we zodoende ook de uitgaven binnen de perken houden
en het landschap vrijwaren?
En dan die niet aflatende meerkost met de flagrante budgetoverschrijdingen: denk maar aan de
Kaekelaar, het politieburo en de nieuwe vleugel
gemeentehuis.... Allemaal met meerkosten die de
pan uitrijzen.
Ja, het is mogelijk
om onze woninginbraken en allerlei diefstallen
terug te dringen (niet enkel statistieksgewijs!) door
de alom gekende veelplegers strenger aan en op te
pakken. Moeten we daar voor u een tekeningske bij
maken?
Zelfs de aangiftes dalen omdat de mensen het de
moeite niet meer waard vinden: de pakkans is immers bijna onbestaande, denk maar aan de huidige
plaag der fietsdiefstallen.

Wij schuiven als enige lijst in Schoten een vrouw
naar voren als lijsttrekster, geen enkele partij doet
het ons hier na. Waar is de tijd dat zelfs AGALEV
(het huidige GROEN) exclusief met drie mannen in
de gemeenteraad zetelde!
Bij ons geen woorden maar daden.
Ja, het is mogelijk
om Schoten verkeersveiliger te maken.
Met flitspalen (kassa-kassa!), verkeersdrempels en
bloembakken alleen zal het niet lukken. Waar blijft
de globale en integrale aanpak met o.m. een deftig
verkeerscirculatieplan i.p.v. hier en daar wat aan te
modderen en problemen te verschuiven?

Ja, het is mogelijk
om gedane verkiezingsbeloftes na te komen
i.p.v. daar 6 jaar lang gras over te laten groeien.
Denk maar aan de belofte van de VLD om de gemeentebelastingen te verlagen, of aan de hondenweideproblematiek waar we nooit meer iets
over vernamen tot nu dat er weer verkiezingen in
aantocht zijn. En waar blijft de gezinsconsulent
van de CD&V? Of dat natuurontwikkelingsgebied
Wijtschot dat plots bedrijvenzone werd, niet waar
SPA?
Ja, het is mogelijk
om intelligente jonge mensen nog voor de politiek te interesseren. Wist u dat in de huidige gemeenteraad de twee jongste leden uit onze fractie
komen en niet uit de CD&V zoals die partij U heeft
proberen wijs te maken?
Ortwin Leenaerts, doctor in de fysica en Ann Boden, maritiem bediende, waren respectievelijk 22
en 26 jaar toen ze gingen zetelen.
Ja, het is mogelijk
om de bestaande middelen beter en efficiënter
aan te wenden. Wij verdedigden steeds als enigen
‘t samengaan met Brasschaat in één politiezone.
Vruchteloos, slechts hoon en spot werd ons deel.
Maar nu komen ze ons in de gemeenteraad wel
vertellen dat de aparte zone Schoten niet leefbaar
is..... Ondertussen zitten we knap opgezadeld met
een peperdure infrastructuur en dubbele uitgaven,
terwijl we de oorspronkelijke norm van 60.000
inwoners per zone niet halen.
En dat die norm ons wellicht in de toekomst nog
van bovenaf zal worden opgelegd.

Ja, het is mogelijk
om goed met ons samen te werken. We zullen
alle voorstellen wikken en wegen, op hun verdienste beoordelen en zonder partijtucht goed- of
afkeuren.
We zijn zelfs blij als het gemeentebestuur onze
pluimen op haar hoed steekt. Zo hebben wij ons
doorslaggevend ingezet voor de redding van de
veerhuizen en de meesterwoning in de Verbertstraat die nu zo mooi aansluit op het gemeentehuis.
De speeltuin in het park heeft er een prachtig
speeltuig bijgekregen in de vorm van een boot en
de Villa Ulens staat dank zij ons nog in haar parkje
te pronken, alleen doodjammer van die alles ontsierende appartementsblok die ons bestuur er listig
wist tegen te plakken.
Ja, het is mogelijk
Om een goedkope verkiezingscampagne te
voeren die u als burger niks, geen cent belastinggeld kost.

Ja, het is mogelijk
om mensen met inzet en ervaring te verkiezen
boven opportunisten en tafelspringers met een
late roeping.
Goei patékes bakken of snel kunnen zwemmen
is zeer verdienstelijk maar nog geen garantie om
er in de politiek ook iets van te bakken of om het
hoofd ook daar boven water te kunnen houden.
Wij zagen zo al menigeen er in de kortste keren
de brui aan geven om zich te laten vervangen
door een opvolger/-ster. Zo gaan dan hun voorkeurstemmen naar de haaien en krijgt de kiezer
geen waar voor zijn stem.
Ja, het is mogelijk
om het Schotense groen te behouden en voor
een deugdelijke ruimtelijke ordening te zorgen
door niet ieder in aanmerking komend open plekje
persee te willen verkavelen of volstouwen met appartementsblokken.
De appartementsblokken op Iepenburg, hofke
villa Ullens en Borgeind-Legrelle zijn een duidelijk bewijs dat onze huidige bewindsploeg niet bij
machte is daadwerkelijk weerstand te bieden aan
de druk van vastgoedlobby’s en betonboeren.
Neen aan de verdere verstedelijking van Schoten.

* Germaine: naam van het communicatiebureau
dat CD&V onder de arm heeft genomen om hun
kiespropaganda te stroomlijnen. CD&V is immers
niet van plan haar machtspositie die ze in Schoten
kon opbouwen ( dank zij het cordon sanitaire !)
zonder slag of stoot uit handen te geven.
Dat wordt knokken.

Ja, het is mogelijk
om onze wegen stukken beter te onderhouden
zonder er een lappendeken met noodoplossingen
van te maken en daardoor schadeclaims te moeten
incasseren. Laat ons beginnen met alle uitvoerders
van grote werken de beschadigingen die ze aanrichten (en waarvoor ze een borg moeten storten) ook
effectief te laten vergoeden. En hoe zit het met de
controle op uitgevoerde werken en geleverde materialen? Nieuwe fietspaden en wegen liggen er vaak
reeds na maanden belabberd bij.
Ja, het is mogelijk
dat u het flink op de heupen krijgt als u VLD en
CD&V om de haverklap hoort verkondigen dat de
Schotense financiën er goed voorstaan en onze personenbelasting en onroerende voorheffing onder het
Vlaamse gemiddelde blijven.
Zeer zeker een magere troost, deze goed-nieuwsshow, als u zich de moeite al eens getroost hebt uw
rekenmachientje boven te halen en becijferd hebt
wat een smak eurodukaten u extra hebt mogen
lammeren sedert de drastische verhogingen van
de opcentiemen onroerende voorheffing (gestart
op 775, 1 jaar 900, 2 jaar 1.400 en dan net vóór de
vorige verkiezingen gezakt naar 1.175 om op dit niveau te blijven tot vandaag ondanks beloften om te
proberen terug naar een aanvaardbaar peil te zakken dat een vergelijking kan doorstaan met omliggende gemeenten.)
Die pluim voor goed financieel bestuur hoort dus niet
zozeer thuis op de hoed van de huidige bestuurscoalitie, wel op de hoed van de gedweeë Schotense
belastingbetaler.
Laat dat duidelijk zijn, hee Harrie.
Ja, het is mogelijk
om groener dan groen te zijn. En och, in Schoten is
dat zelfs helemaal niet moeilijk. Wat die groene jongen (en vroeger nog die 3 jongens) de laatste jaren
allemaal mee goedgekeurd hebben dat grenst aan
het ongelooflijke.
Goed, goed, wat betreft het promoten van de multiculturele maatschappij zijn ze niet te kloppen,
maar wij hebben ons altijd afgevraagd waar Groen
zat toen het hofke van Villa Ullens moest verdedigd
worden tegen de inplanting van een appartementsblok. Idem voor het platwalsen van domein Legrelle
(Borgeind) om het dan vol te stouwen met appartementsblokken, ook hier stonden we alleen met ons
verzet. Op Wijtschot een bedrijvenzone, GSM-masten in woonzone: allemaal ooit mee goedgekeurd
door Groen! (Te controleren in de officiële verslagen
van de gemeenteraden)
Besluit: Groen mag vrezen voor zijn laatste zetel...
Deze gedrukte belhamel is ook terug te vinden op
onze webstek www.belhamelschoten.tk in de vorm
van een .pdf. Daar vindt u tevens de nodige linken
naar verdere toelichting en informatie.
Uiteraard niet alleen politieke commentaren op onze
belhamelwebstek maar tussendoor ook ludieke inhoud zoals ‘het grote beuzelaars-puzzelspel’, enkele
van onze laatste aprilgrappen en hopen reportages
van vlottentochten, hello Schoten en nog veel meer.

Neen, het is niet mogelijk
om in onze ‘schone bloemengemeente’ een minimum aan veiligheid te waarborgen zolang er
geen paal en perk wordt gesteld aan de niet aflatende golven van vreemde inwijkelingen die ons overbevolkte Vlaanderen blijven overspoelen.
O.K., dit is strikt genomen geen gemeentelijke materie, maar als OCMW kunnen we b.v. al beginnen
met rituele besnijdenissen niet langer te vergoeden,
fraudeurs de deur te wijzen (is het niet godgeklaagd
dat in dit apenland criminelen en fraudeurs dikwijls
een 2de, 3de enz. kans krijgen bij asiel-, regularisatie- en naturalisatieprocedures?) en eens inzage te
eisen in het vermogens- en eigendomskadaster van
steunzoekers met dubbele nationaliteit. We kunnen
niet blijven gulle Sinterklaas spelen.
In ieder geval verzetten wij ons met klem tegen het
verder overwaaien van de multiculturele ‘verrijking’
uit Antwerpen en Merksem naar onze gemeente...

BELHAMELSE PRIJSVRAAG
Als we het huidige bestuur na de verkiezingen zullen
laten voortboeren, waar denkt u dan dat de nieuwe
moskee zal ingeplant worden?
A: In het Cogelspark op de Deuzeld.
B: Op de binnengronden achter de Theofiel van Cauwenberghslei.
C: In het oude kerkgebouw in Schotenhof.

Even terzijde:
Ook al opgemerkt hoezeer de traditionele partijen (+ Groen!) er nadrukkelijk op wijzen dat het nu om
lokale verkiezingen gaat die geen uitstaans hebben met de nationale politiek? Die dames en heren zullen toch geen slecht geweten hebben?
Tja, want wat hebben die partijen Vlaanderen kadoo gedaan na de federale verkiezingen van 13 juni
2010? Neen, niet de staatkundige omwenteling die de Vlaamse kiezer duidelijk op het verlanglijstje had
gezet met zijn stemgedrag; wel opnieuw stilstand, met de bestaande wantoestanden onaangeroerd en
nieuwe Vlaamse toegevingen die alras in beton werden gegoten....
Inderdaad, met zo’n palmares trek je niet fluitend opnieuw naar de Vlaamse kiezer.
Hofke ‘Villa Ullens’ en domein Borgeind zijn als rijpe vruchten in de schoot van de vastgoedlobby gevallen en zijn ondertussen voorzien van de ‘nodige’ appartementsblokken.
Opmerkingen over groenverlies werden door ons bestuur steevast gepareerd met de bewering dat er
toch meestal slechts uitheemse vogelkers werd gerooid...
Juist, (ditmaal niet helemaal gelogen!) en die Prunus Virginiana moet inderdaad als allochtone woekerplant bestreden worden.
Geacht bestuur, nergens staat echter gestipuleerd dat er appartementsblokken in de plaats moeten
komen!
En dan maar horen zeuren over stilstaand verkeer, toenemende luchtvervuiling en gebrek aan parkeerplaatsen....

Lees in dit verband zeker het verkiezingsmemorandum van de Schotense milieuraad, waarin uitdrukkelijk wordt gewaarschuwd voor belangenvermenging.... (Link op onze belhamelwebstek)
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