
BORGERD
E

D
E

Op vraag van vele inwoners herbegint onze afdeling met een eigen 
krant voor Borgerhout. Volgend jaar bestaat onze afdeling reeds 
20 jaar en hebben we op politiek vlak heel wat verwezenlijkt en 
dat willen we blijven doen. Ondanks de negatieve berichten over 
de verkiezingsuitslagen hebben 30% Borgerhoutse burgers voor het 
Vlaams Belang gestemd en niet alleen Vlamingen. Ook nieuwkomers, 
diegenen die men de gematigde middenklasse noemt. Zij die er alles 
aan doen om te integreren en die werkelijk een meerwaarde vormen 
aan onze maatschappij. Zij die proberen om op te gaan in hun nieuwe 
land. Die mensen moeten we steunen, anderen moeten we overtuigen. Ik 
wil u hier graag een waar gebeurd verhaal vertellen om mijn standpunt 
duidelijker te maken. Na de districtsraad van 26 november bracht ik 
een collega districtsraadslid even naar huis. Ik draaide mijn wagen via 
het Laar om terug naar de Turnhoutsebaan te rijden toen er plots iemand 
wild gesticulerend naast mijn auto opdook. Een Marokkaanse man in  
een net maatpak vroeg of ik hem even aan het centraal station wou 
afzetten. Hij moest binnen de vier minuten zijn vrouw ophalen en haalde 
het niet meer te voet. Ik moet eerlijk bekennen dat ik eerst twijfelde, het 
was tenslotte al bijna middernacht, en ik mompelde iets van: “ik moet 
die kant niet uit…”. Maar uiteindelijk besloot ik om het er toch maar 
op te wagen. Ik schatte hem rond de veertig en nieuwe Belgen op die 
leeftijd kan je niet meer catalogeren onder ‘jongeren’ die graag wat 
oefenen in kickboksen op autochtonen. Toen hij achterin was ingestapt 
zei hij in perfect Nederlands dat hij niet op voorhand wist wie er in de 
auto zou zitten die hij tegenhield, maar dat hij zeer verbaasd was dat 
‘witte’ mensen, “euh, ik bedoel mensen van hier” verduidelijkte hij, hem 
een lift gaven, want dat had hij nog nooit meegemaakt. Raar, dacht ik, 

in een gemeente met zoveel ‘rode rakkers’ en geen Marokkaan een lift 
willen geven? Plots zag hij echter mijn map Vlaams Belang liggen en ik 
vertelde hem dat ik voorzitter en districtsraadslid was voor het Vlaams 
Belang in Borgerhout. Aanvankelijk was zijn verbazing nog groter, 
want wij werden altijd afgeschilderd als vreemdelingenhaters, zei hij, 
en hij kon nu vaststellen dat dit helemaal niet klopte. Hij ging verder 
door te zeggen dat we trouwens op heel veel punten gelijk hadden 
en dat integratie een noodzaak was. Ik liet hem verder babbelen 
en hij vertelde ook dat de vele illegalen die we hier aantrokken de 
schuld was van de vreemdelingen die hier legaal woonden. Hij zei 
letterlijk, “Ze vertrekken met vakantie naar het thuisland in grote mooie 
auto’s, mooie kleren en hangen de dikke nek uit, want zij zijn de rijke 
Europeanen. Natuurlijk willen die anderen dat ook en ze proberen op 
om het even welke manier naar hier te komen...”. Hij zei dat hij heel 
goed besefte dat hij hier kansen heeft gekregen die 
hij nooit in Marokko zou hebben gehad. Hij had 
gestudeerd en had nu een goede job, zei hij. Ik 
had graag nog wat langer met hem gepraat, 
en hem gevraagd wat zijn gemeenschap 
kan doen aan de ‘ontwortelde jeugd’ die 
ons het leven zo zuur maakt. Ik had nog 
zoveel willen vragen maar we arriveerden 
aan het Astridplein waar hij uitstapte 
en breed grijnzend en wuivend uit mijn 
achteruitkijkspiegel verdween.

Janice Laureyssens

Wie de laatste tijd op stap gaat in Oud-
Borgerhout zal het al op verschillende 
plaatsen gemerkt hebben. Op steeds 
meer plaatsen is graffi ti aangebracht met 
een niet mis te verstane boodschap. De 
“fuck the police”, “police en fl ammes” 
en gelijkaardige boodschappen worden 
talrijk in de Borgerhoutse straten.

Gemeenteraadslid en ex-politiecommissaris 
Bart Debie tilt zwaar aan deze feiten. 
Het gaat namelijk niet alleen over 
loutere vervuiling van ons straatbeeld 
en vandalisme aan de gevels van de 
gebouwen waar de slogans opgespoten 
worden, maar deze boodschappen 
geven duidelijk weer hoe de sfeer in oud-
Borgerhout aan het evolueren is. Alsmaar 
meer wordt het gezag van de politie in 
Borgerhout ondermijnd en wordt de sfeer 
grimmiger en agressiever. Bart Debie 
heeft er bij de Antwerpse burgemeester 
op aangedrongen om deze graffi ti-
slogans snel te laten verwijderen. Volledig 
volgens de bekende “broken windows 
theorie”, vormen deze slogans een eerste 
vorm van maatschappelijk verval. Indien 
de stad Antwerpen en/of het district 
Borgerhout hier niet snel werk van maakt 
zal dit aanleiding geven tot nog meer 

vandalisme. Voor we het beseffen komen 
we dan in Brusselse toestanden terecht 
waar zogenaamde “no-go”-zones worden 
gecreëerd. Wijken waar de politie niet 
meer durft komen en waar de allochtone 
bendes de wetten van de straat doen 
hanteren. Het is van het grootste belang 
te voorkomen dat Borgerhout binnenkort 
één van de Antwerpse Banlieus wordt 
genoemd!

WORDT BORGERHOUT ÉÉN VAN DE ANTWERPSE BANLIEUS?
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Vandaag de dag klagen winkeliers steen 
en been over de achteruitgang en de 
teloorgang van de Turnhoutsebaan. De 
bestuursmeerderheid gaat ervan uit dat het 
ongenoegen bij de handelaars enkel aan het 
drukke verkeer ligt en overwogen zelfs een 
eenrichtingsverkeer op de Turnhoutsebaan in 
te voeren als enige oplossing. “Ik ben blij met 
de vooruitgang die de Turnhoutsebaan heeft 
geboekt. Maar toch is hier nog veel werk 
aan de winkel.” Dat zei burgemeester Patrick 
Janssens, die in september ter gelegenheid 
van de Dag van de Klant de Turnhoutsebaan 
bezocht samen met Unizo-topman Karel Van 
Eetvelt. Van vooruitgang is echter weinig te 
merken. Steeds meer lokale winkeliers sluiten 
hun deuren en worden vervangen door ofwel 
autochtone winkeliers, goedkope winkelketens 
en leegstand met verkrotting tot gevolg.

Wanneer we aan winkeliers vragen stellen 
over wat ze graag willen veranderen op de 
Turnhoutsebaan is het enige antwoord, ‘ja, 
kijk naar buiten, we kunnen hier niet blijven 
overleven’. Dat de gettovorming en de 
radicalisering van een groot aantal moslims, 
die eveneens gematigde moslims onder druk 
zetten en een harmonieuze samenleving met 
de autochtone bevolking grondig verstoren,   
kan volgens de meerderheid in de districtsraad 
(Sp.a/Spirit/Groen!/CD&V/NV-A) niet de 
reden zijn. Nochtans konden we in september 
in de GvA lezen dat de plaatselijke secretaris 
van de handelaarsvereniging van de 
Turnhoutsebaan vindt dat de communicatie 
tussen allochtone en autochtone winkeliers 

heel wat vlotter zouden mogen verlopen, 
want dat hij nog steeds, tot zijn grote spijt 
bij vele allochtone handelaars op een 
muur vol onbegrip botst. “We willen hen 
juist mee betrekken in onze activiteiten en 
vergaderingen, maar velen hebben er geen 
oren naar”, zegt hij.

DE AUTO IS SCHULDIG AAN DE VERLOEDERING

De auto is echter volgens de meerderheid 
in de districtsraad, de grote schuldige aan 
de achteruitgang van de Turnhoutsebaan en 
daarom zal volgens hen, met het invoeren van 
een éénrichtingsverkeer op de Turnhoutsebaan, 
elk probleem die de handelaars ondervinden 
meteen worden opgelost. Uit een rondvraag 
bij enkele lokale handelaars blijkt het 
verkeer echter niet meteen hun grootste zorg 
te zijn. Ze zijn echter resoluut tegen een 
eenrichtingsverkeer op de Turnhoutsebaan uit 
angst nog meer klanten te verliezen.

De meeste klachten konden we bundelen in 
wat hieronder staat:

- Op de Turnhoutsebaan is er een concentratie, 
een gettovorming, van niet-Europese 
vreemdelingen, die potentiële  kandidaten 
beangstigen om daar een zaak te beginnen 
en  bestaande zaken doen besluiten te 
vertrekken.

- Op de Turnhoutsebaan bevinden zich 
het hoofdkwartier van AEL en de 
internetshop Bismillah die reclame maakt 
voor extremistische organisaties en dito 
websites.

- Op de Turnhoutsebaan is het dubbelparkeren 
vóór de internet en vele telefoonshops een 
bron van ergernis.

- Op de Turnhoutsebaan worden wandelaars 
met honden bespuwd en beschimpt. 
Oudere mensen voelen zich niet veilig 
meer op de Turnhoutsebaan en gaan er 
niet meer winkelen.

- Radicale moslims ontmoedigen inburgering 
bij gematigde moslims.

Niet bepaald een bemoedigend 
integratievoorbeeld voor nieuwe Vlaamse 
ondernemers die de meerderheid Sp.a/Spirit/
Groen!/CD&V/N-VA graag wil aantrekken 
om de ‘diversiteit’ te bewerkstelligen. Evenmin 

bemoedigend voor de integratie van gematigde 
of ex-moslims die het wel goed willen doen 
binnen onze maatschappij. Je moet dus als 
beginnend ondernemer al behoorlijk moedig 
zijn om nog een zaak te durven opstarten op 
de Turnhoutsebaan. Niemand wil zich vestigen 
tussen 17 telefoonwinkels, 12 internetshops, 
het AEL hoofdkwartier en nog een aantal vzw’s 
waarvan niet eens duidelijk is wat ze in feite 
verkopen. Natuurlijk zijn er ook winkeliers 
van allochtone oorsprong die het uitstekend 
doen. Het zou maar erg zijn indien het niet 
zo was. Zij hebben echter het voordeel op 
de autochtone winkeliers dat hun klanten niet 
bang zijn om daar te gaan winkelen.

Het gedeelte extra muros, of ‘nieuw-Borgerhout’,  
is meer residentieel. Het is kleiner en groener 
en heeft een lagere bevolkingsdichtheid. De 
bevolking extra-muros is ‘witter’ en rijker. 
Nieuwe en jongere gezinnen vestigen zich de 
laatste jaren in het meer residentiële gedeelte 
van Borgerhout. Ze worden door de oudere 
generatie nogal eens smalend ‘de bobo’s’ 
genoemd. Ze stemmen links en zweren bij 
hun plakkaatje ‘Zonder Haatstraat’ - wat niet 
moeilijk is wanneer men zich kan vestigen 
in de duurdere en exclusievere wijken van 
Borgerhout waar van overlast geen sprake 
is. Nochtans zijn het die mensen die via hun 
stemgedrag van intra muros een ‘no go area’ 
maken door de afnemende toegankelijkheid. 
Van ‘bruggen bouwen’ hebben ze nog niet 
gehoord, wel van apartheid. Zij sluiten intra-
muros in en zorgen ervoor dat er een parallelle 
gemeenschap naast de onze leeft, omdat ze 
integratie een vies woord vinden.

Het wordt hoog tijd dat het debat wordt 
opengetrokken en er iets gedaan wordt om 
de integratie te bevorderen en ‘diversiteit’ 
niet langer een synoniem mag zijn voor 
een parallelle samenleving van bepaalde 
religieuze en culturele bevolkingsgroepen. Een 
samenleving waar nieuwkomers onze cultuur 
aanvaarden, respecteren en de kansen die 
hen hier geboden worden en ze in hun land 
van herkomst niet kregen, met beide handen 
grijpen en proberen om er samen met ons het 
beste van te maken.
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VLAAMS BELANG IS OVERLAST
DOOR SOMMIGE ALLOCHTONE

HANDELSZAKEN BEU

Het Vlaams Belang heeft niets 
tegen allochtone handelaars en 
ondernemers. Mits goede afspraken 
en het zich houden aan de regels, 
wetten en decreten kunnen 
kwalitatieve handelszaken onze 
Borgerhoutse winkelstraten weer 
terug meer uitstraling geven, zelfs 
al zijn het allochtone ondernemers 
die de winkels in kwestie uitbaten. 
Daartegenover staat dan weer dat 
er streng moet opgetreden worden 
tegen handelaars en ondernemers 
die het te bont maken.

Zo heeft het Vlaams Belang, bij 
monde van gemeenteraadslid 
Bart Debie, bij de Antwerpse 
schepen voor middenstand Robert 
Voorhamme aangedrongen om 
initiatieven te ondernemen tegen 
de recent geopende supermarkt op 
de hoek van de Bothastraat en de 
Turnhoutsebaan. Deze handelaar 
plaatst met de regelmaat van de klok 
allerhande goederen op het trottoir 
zodat de zwakke weggebruiker - 
voetgangers of andersvaliden - zich 
op de rijbaan moeten begeven om te 
kunnen passeren.

Ook tegen de bouw-
materialenhandelaar in de Blijde 
Inkomststraat heeft het Vlaams 
Belang klachten geformuleerd. 
Niet alleen wordt het trottoir en de 
rijbaan vervuild en beschadigd door 
de bouwmaterialen die er geplaatst 
worden, maar wordt het verkeer 
ook ernstig gehinderd door de aan 
en afrijdende vorkheftruck van de 
betrokken handelaar. Daarenboven 
wordt meermaals het verkeer op de 
drukke Turnhoutsebaan gehinderd 
doordat personeelsleden van de 
bouwhandel - ondanks het feit dat 
zij hier totaal niet voor bevoegd 
zijn - het verkeer én het openbaar 
vervoer ophouden zodat grote 
vrachtwagens de Blijde Inkomstraat 
kunnen indraaien om de winkel te 
bevoorraden.

Voor het Vlaams Belang is het 
duidelijk dat dergelijke grote 
handelszaken niet thuis horen in 
een rustige woonstraat met beperkte 
verkeersmogelijkheden.

Borgerhoutse inwoners kregen inspraak over 
bestuursakkoorden waarvan ze niet eens de 
helft te zien kregen. Desondanks werd het 
een interessante bijeenkomst. Alleen al door 
het feit dat één aanwezige vroeg aan de 
mengelmoes van het socialistische bestuur, 
dat verkozen werd door vooral de 49 % niet 
aanwezige inwoners van Borgerhout, hoe 
ze de vertegenwoordigers van de 30 % wel 
aanwezige Vlaams Belangkiezers gingen 
benaderen op de districtsraad. Een beetje een 
rare vraag voor iemand die zich democraat 
noemt maar duidelijk geen oppositie duldt.

OPVALLEND AFWEZIG

Opvallende afwezigen waren de ‘nieuwe 
Vlamingen’. In de Gietschotel telden we 
één geïnteresseerde man van Marokkaanse 
origine. Een man met wie we trouwens 
tijdens de pauze nog een aangenaam 
gesprek hadden want alle ‘zelfbenoemde 
democratische antiracisten’ negeerden hem.

DRUGBELEID

De buurtbewoners hadden klachten over 
drugdealers en achtergelaten spuiten in 
onze parken en pleinen, jammer dat de 
meerderheid nu net de promotors zijn van het 
gedoogbeleid voor druggebruikers. Wij zullen 
als oppositiepartij er zeker op aandringen 
dat drugdealers zwaar aangepakt worden 
en dat er meer politiecontrole komt in parken 
en pleinen. Natuurlijk enkel  wanneer de 
politie even de tijd heeft tussen het draaien 
van fi lmopnamen van de fi lm ‘Los’, dat door 
de Antwerpse belastingsbetaler gefi nancierd 
wordt.

De Borgerhoutse jeugd vroeg waarom er zo 
weinig mogelijkheden waren om gebruik te 
maken van de bestaande sportinfrastructuur. 
Het is waar dat mensen die af en toe 
willen sporten nergens terecht kunnen. Om 
van de sporthal gebruik te kunnen maken 
moet men meestal aangesloten zijn bij een 
sportvereniging en dat wil niet iedereen. 

De sporthal moet ook toegankelijk zijn voor 
mensen die af en toe eens willen sporten. 
Gelegenheden om jeugdfuiven in te richten 
zijn er evenmin. Jongeren willen fuiven 
zonder de hele buurt wakker te houden en 
vroegen een gepaste locatie waarop niemand 
meteen een antwoord kon geven. Wie een 
geschikte locatie weet liggen mag ons altijd 
contacteren.

CRUYSLEI

Opvallend veel 
bewoners uit de 
Cruyslei waren 
aanwezig om nog 
maar eens te praten 
over de ernstige 
toestand waarin 
hun woningen verkeren door de verkeerde 
bedding waarin de tramrails werden gelegd. 
De huizen scheuren en verzakken door het 
tramgeweld. De rioleringen gaan kapot en 
de rijweg vertoont heel veel verzakkingen 
en putten. Concrete oplossingen werden 
er niet aangereikt. Enkel de belofte aan 
districtsraadslid Janice Laureyssens dat het 
al jarenlang aanslepende dikke dossier 
terug op tafel ging komen en er een aparte 
buurtvergadering zou komen.

Een buurtvergadering waarop wij, Vlaams 
Belang, aandringen dat ook de bewoners uit 
de Gitschotellei uitgenodigd worden omdat 
men erover nadenkt de tramlijn door te 
trekken tot in Borsbeek en te laten terugkomen 
via de Cruyslei. Wij drongen er ook op aan 
dat bij die volgende buurtvergadering alle 
betrokken partijen aanwezig zouden zijn. De 
Lijn, de stad en de verantwoordelijken voor 
de verzakte en slecht onderhouden rioleringen 
en de buurtbewoners. Sommige bewoners 
willen liever autobussen en geen trams meer. 
Als Antwerpen over genoeg geld beschikt 
om weer eens 700.000 euro uit te trekken 
voor een heraanleg aan het Astridplein 
en Gemeentestraat, kan er ook wel geld 
vrijgemaakt worden om een straat te helpen 
die letterlijk wegzakt.

UITGESTELD

Ondertussen werd deze zaak door ‘De Lijn’ al 
uitgesteld tot 2014 en de belofte van Wouter 
Van Besien aan ons districtsraadslid Janice 
Laureyssens, dat er een buurtvergadering 
met alle betrokken partijen zou komen zal 
doorgaan op 21 januari 2008.
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Op donderdag 19 april in het districtshuis op het Moorkensplein in Borgerhout en op 
dinsdag 24 april in zaal Gietschotel, vonden de open vergaderingen plaats waarop de 
buurtbewoners hun mening konden geven over de bestuursakkoorden.

Op donderdag 19 april in het districtshuis op het Moorkensplein in Borgerhout en op 
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 lid worden van Vlaams Belang 
 (12,50 euro)
 Eindejaarsactie: word nu lid
 en ontvang een fles wijn (rood of wit)

 een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (9 euro)
 informatie over de Vlaams Belang Jongeren
 een lidmaatschap als student/scholier (6,50 euro)
 een leeuwenvlag (1,5x1,5m) (13 euro)

Naam: ..............................................................................

Straat: ..........................................................  Nr.: ...........

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

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

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

IK WIL

Vlaams Belang Borgerhout
Cruyslei 26 - 2140 Borgerhout

GSM Janice Laureyssens.: 0478/33 79 04
Rek. nr.: 850-8768152-29

Krachtens de wet van 8.12.92 heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoon lijke gegevens die door ons  worden bewaard.

HONDENWEIDE
Enkele hondenbezitters lieten ons weten dat ze graag 
een hondenspeelweide willen hebben in Borgerhout. De 
hondenbezitters ‘hadden er zelfs geld voor over om de weide 
onder toezicht te plaatsen en proper te houden’ vertelden ze 
ons. Ons districtsraadslid Ingrid Severeyns ging op zoek naar 
een geschikte locatie en vond een grote open ruimte achter 
het zwembad aan de uitrit Borgerhout aan de Singel. Het 
districtsbestuur van Borgerhout beloofde een buurtonderzoek 
in te stellen en het voorstel in overweging te nemen. We hopen 
dat het niet bij loze beloften blijft.

HET DISTRICTSBESTUUR HOUDT 
WEINIG REKENING MET DE 
WENSEN VAN DE BEWONERS
De bewoners van de Karel De Preterlei hadden tijdens een 
buurtvergadering te kennen gegeven dat ze bij de heraanleg 
van hun straat geen kasseien meer wensten vanwege de 
geluidshinder. De buurt prefereerde een fl uisterasfalt om de 
geluidsvervuiling tegen te gaan. Je zou mogen verwachten 
van Groen! dat ze hier met graagte op ingaan,  maar niet 
onze Groenen. Zij verkiezen een klinker die er zal uitzien 
als een kassei en bijna evenveel lawaai veroorzaakt onder 
autobanden.

Een ander probleem waar de buurtbewoners van de Hoge 
Weg binnenkort mee opgezadeld worden is de 30km-zone 
en de versmalling van de rijbaan. Heel wat handelaars zullen 
door de geplande wegversmalling last ondervinden, want 
wanneer leveranciers met een grote vrachtwagens komen 
leveren, zal de rest van het verkeer stilstaan. Het zal op de 
Hoge Weg geen 30km-zone worden, maar een 0km-zone. 
De meerderheid luisterde naar onze bezwaren en zal dit plan 
herbekijken.

Het valt erg op hoe de meerderheid (Sp.a/Groen! en Spirit) 
hun best doen om de bevolking te overtuigen van hun grote 
gelijk. Geen moeite noch kosten worden gespaard. Tenten 
worden opgezet of zalen worden gehuurd. Hapjes en 
drankjes worden gratis aangeboden, maar een petitie met 
26 handtekeningen, zoals de bewoners van de Berkenstraat 
hebben ingediend, omdat ze geen speelplein, maar gewoon 
een zithoekje en wat groen in hun straat wilden,  werd 
genegeerd. De reactie die de buurtbewoners kregen van de 
meerderheid was: “Wij willen dat zo en dan komt dat er zo”. 
Er zal dus een speelplein aangelegd worden waar volgens 
Wouter Van Besien (Groen!) geen ‘grote gasten’ kunnen op 
spelen. Alsof dat de ‘kleine gasten’ zal tegenhouden om tot 
midden in de nacht lawaai te maken.

DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid Bart Debie staat iedere vrijdag ter 
beschikking van de Borgerhoutenaren.
Afspraken kunnen gemaakt worden via bart.debie@telenet.
be of telefonisch: 03/216.92.16 via het secretariaat op de 
Amerikalei 98, 2000 Antwerpen.
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spelen. Alsof dat de ‘kleine gasten’ zal tegenhouden om tot 
midden in de nacht lawaai te maken.

DIENSTBETOON
Gemeenteraadslid Bart Debie staat iedere vrijdag ter
beschikking van de Borgerhoutenaren.
Afspraken kunnen gemaakt worden via bart.debie@telenet.
be of telefonisch: 03/216.92.16 via het secretariaat op de
Amerikalei 98, 2000 Antwerpen.

Wij wensenWij wensen

iedereeniedereen

een gezond eneen gezond en

strijdbaar 2008!strijdbaar 2008!
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