Omdat Schoten ons lief is
Schoten, 4 oktober 2006

Geachte Schote naar,

U woont in een mooie en rustige gemeente, met een rijk verenigingsleven en een degelijke
infrastructuur, die de vergelijking met alle andere Vlaamse gemeenten met glans doorstaat.
Dit is zodanig vanzelfsprekend dat wij er niet meer bij stil staan. Het is zoals met een
goede gezondheid :men beseft de waarde daarvan pas nadat men ziek is. Toch is het goed
ons even bewust te zijn van de huidige positieve toestand. Want na zondag kan het anders
worden.
Zondag 8 oktober staat uw gemeente in het middelpunt van de belangstelling.
Het Vlaams Belang hoopt in Schoten te realiseren wat in Antwerpen niet zal lukken : een
burgemeester van het Vlaams Belang. Weliswaar geen geboren en getogen Schotenaar met
jarenlange ervaring in onze gemeente, maar iemand die werd gezonden uit de stad, en die
deze gemeente ook opvat en voorstelt alsof zij tot de grote stad behoort.
Door die aanpak van het Vlaams Belang, is de keuze die U zondag moet maken, scherp
afgetekend : U kiest tussen voltijds burgemeester Hendrickx of parlementslid Morel. U
noch ik hebben zulke tweestrijd gewild, maar het is nu eenmaal zo.
Wij moeten ook de gevolgen onder ogen zien. Na zondag kunnen wij ofwel
verder gaan met het aangename en gezonde Schoten dat ons allemaal zo lief
is. Ofwel stevenen wij af op zes jaren confrontatie, onrust en marginaliteit
binnen Vlaanderen, met een bestuur dat voorspiegelt onze gemeente leefbaar
te willen maken (alsof Schoten dat nu al niet op en top is), maar wiens
programma in feite de gemeente onbetaalbaar zou maken voor de bevolking.
Ik wil alle Schotenaren bedanken die zondag voor mij zullen stemmen op
basis van mijn inzet in de voorbije jaren. Zij maken een positieve keuze. Ik
zal hun vertrouwen niet beschamen.
Maar ook aan de Schotenaar die traditioneel anders zou stemmen, vraag ik
om mij te steunen in dit duel, om te voorkomen dat Schoten zes jaar lang
een donkere plek wordt in Vlaanderen.
Het vermijden van politieke heisa is nochtans niet mijn voornaamste
bekommernis. Bovenal is onze gemeente te belangrijk, om haar over te
leveren aan een bestuurlijk experiment en aan financiële avonturen.
Met oprechte dank en vriendelijke groeten,

Harrie He ndrickx.

