WAFF (Willebroeks Antifascistisch Front)
Manifest 2018:
Willebroek hoort bij de eerste Vlaamse gemeenten die het ‘Cordon Sanitaire’
tegen het Vlaams Blok/Belang heeft doorbroken.
Daar waar N-VA en VB in 2012 nog lijnrecht tegenover elkaar stonden zijn ze nu
in één pot versmolten. Met het nodige gesjoemel heeft N-VA het zo gespeeld
dat het Vlaams Blok/Belang zijn lijst in Willebroek heeft opgedoekt en zó hun
twee zetels in de schoot van Mr. Bevers heeft geworpen. De uittredende VBlijsttrekker kreeg een prominente plaats op de N-VA-lijst.
Het is zoals Prof. Marc Van Ranst (KUL – Viroloog met een mening)
aankondigde: niet alleen de N-VA maar ook de CD&V doorbraken in Willebroek
het cordon door met VB’ers te gaan besturen. Wetende dat Bart Somers, VLDburgemeester van Mechelen – met ook de Willebroekse VLD onder zijn
vleugels - zowel in de pers als op TV duidelijk een samenwerking met VB, zelfs
ex-VB uitsluit, toelaat dat zijn blauwe poulain, Bavo Anciaux, voorzitter wordt
van het OCMW (nu BCSD), doet ons twijfelen aan zijn goede bedoelingen.
Het fenomeen is niet uitsluitend Willebroeks. Ook in andere gemeenten sluipt
het extreem-rechts gedachtengoed binnen in allerlei organisaties:
gemeenteraden, religieuze en zelfs universitaire instellingen.
Vlaams-Belangers huilen ongegeneerd mee met de N-VA, maar met de
aanhangers van ‘Schild & Vrienden’ ging het minder gemakkelijk. Hun barbaars
populisme en hun ranzige extremistische retoriek deden sommige politieke
leiders twijfelen aan hun bedoelingen, nl. het maatschappelijk debat in
Vlaanderen vergiftigen (sic. Rector Van de Walle UGent). Een twintigtal leden
van S&V werden van de N-VA lijsten geschrapt of zijn zelf opgestapt – voor
hoelang ?

Op 6 jaar tijd hebben de lokale N-VA politici – nu en altijd in verkiezingsmodus
– de lesjes van hun grote leider en zijn vazallen aardig in de oren geknoopt.
In Willebroek prediken ze, vol overtuiging, de funeste plannen om een
megalomane ‘Jachthaven’ te bouwen in het centrum van de gemeente. Dat
geld zou beter besteed worden aan (kinder)armoedebestrijding en het
opstellen van een realistisch plan voor de herwaardering van het centrum van
Willebroek.
Op federaal vlak bestelt N-VA liever voor miljarden nieuwe gevechtsvliegtuigen
en vanuit Vlaanderen blijft de partij vrolijk oorlogsmateriaal leveren aan SaudiArabië om het buurland Yemen in een nooit geziene humanitaire crisis te
storten, met duizenden dode kinderen als gevolg.
Het Migratiepact - maandenlang onderhandeld binnen de regering – wordt nu
plots afgeschoten door de N-VA en die rolt tegelijk een schandelijke en
onaanvaardbare campagne uit, gevoerd met de beeldtaal van het Vlaams
Belang. Het was een arrogante campagne tegen migranten en mensen die
oproept tot haat (Gwendolyn Rutten – open VLD). Op 4 december vielen de
maskers af: N-VA wordt N-VB (nieuw Vlaams Belang). Maar dat wisten we al
langer, dat is de ‘Kracht van Verandering’.
De bedoeling van het huidig WAFF manifest is een waarschuwing aan het
nieuwe gemeentebestuur en zijn collaborateurs: denk er niet aan om Vlaams
Belangers in het schepencollege te laten zetelen of Willebroek wordt te klein!
Steek ook die Jachthaven in de vergeetput, of waren bijna 2000
handtekeningen en de waardige manifestatie vóór de aanvang van de
Gemeenteraad op 27-11-18 niet genoeg om te bezinnen ?
Het nieuwe WAFF.
Like us, geef commentaar en vooral verspreid deze boodschap aan familie,
vrienden en sympathisanten.

