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Het "gat
" van
Landen
U kent ongetwijfeld het inmiddels
beroemde “gat van Landen”. Een
wegverzakking waarvan het maanden
duurde eer er gestart werd met de
herstellingen.
Rechtsprocedures,
onbekwaamheid, slechte wil, … de lijst
van excuses is vrij lang.
In ieder geval laat het gemeentebestuur
weten dat er snel werk van moet gemaakt
worden. Tenzij het ondertussen “al” zou
opgelost zijn. Genoeg met onveilige
situaties, slechte verlichting, gevaar voor
voetgangers en fietser, overwoekering.
Laat dit dossier symbolisch zijn. Wij
staan voor een veilige, vlotte mobiliteit.
Met overleg en coördinatie voor de
buurt en handelaars. Problemen dienen
onmiddellijk, doordacht en duurzaam
aangepakt te worden.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

En dat is beter voor iedereen!

Parking station Ik kom op!
te klein Jij ook?

Parking station is te klein
De stationsparking (NMBS)
van
Landen heeft al lang een gekend
probleem. Deze kampt met een
capaciteitsprobleem waardoor de
burgers van Landen noodgedwongen
foutief gaan parkeren.
Dit praten wij niet goed omdat de
veiligheid van de fietsers, burgers en
de school gaande jeugd
hierdoor in gevaar komt.
Anderzijds vonden we de
manier van aanpakken van
de burgemeester (open
VLD) om de politie in te
schakelen en de foutief

geparkeerde auto's een boete achter de
ruit te steken ook niet de manier van
aanpakken! 's Morgens krijg je al stress
omdat je geen parking vind en 's avonds
krijg je er nog eens een boete bovenop.
Momenteel zijn er ook onderhandelingen
bezig om de site De Tank te gebruiken
als voorlopige parking. De NMBS is ook
met een oplossing
bezig met een
extra
parking
waarbij de huidige
parking betalend
zou worden.

Ik kom op! Jij ook?
Mag ik mij eventjes
voorstellen? Ik ben
Tybout Lemmens
uit Overwinden,
25 jaar jong en
al enkele jaren
actief als Vlaams
Belanger. Ik werk
in de chemiesector en in de weekends
werk ik de horeca. Mijn hobby’s zijn
wandelen met de hond in onze mooie
gemeente en motorritjes maken.
Fier en trots zijn op ons eigen volk
is mijn politiek uitgangspunt. De
“politiek” moet luisteren naar het
volk en moet weten wat er leeft bij de
bevolking. Nieuwe wetten moeten op
maat zijn van de inwoners en niet op
maat van de nieuwkomers.

onze stokpaardjes tijdens de komende
gemeenteraadscampagne.
Inderdaad, ik aanvaardde de taak
om de gemeenteraadslijst te trekken.
Wil u zich mee inzetten. Openlijk of
eerder achter de schermen? Heeft u
interessante invalshoeken? Gebruik dan
de contactbon binnenin en wij nemen
contact op met u.
Ik ben er alvast klaar voor, u ook?

Tybout
Lemmens,
lijsttrekker

Politicoloog Carl Devos (UGent),
De Morgen, 20 november 2017

Woorden ≠ daden
Het moet gezegd, inzake marketing
kunnen nog velen een puntje zuigen
aan de communicatie van Theo
Francken. Terwijl de man uit Lubbeek
aan al wie het horen wil vertelt dat
er nooit meer intrekkingen geweest
zijn van de vluchtelingenstatus, blijkt
uit cijfers van het CommissariaatGeneraal voor de Vluchtelingen
het tegendeel. In 2012 waren er 51
intrekkingen op een totaal van 4.419
erkenningen. Dus: 1,15 procent van
het totaal. Dat was ten tijde van de
regering Di Rupo met Maggie De
Block als bevoegd staatssecretaris.
In 2016 waren er 114 intrekkingen op
een totaal van 15.478 erkenningen,
of... 0,7 procent. Tot daar de harde
aanpak van Francken.
Paradijsplan voor criminelen
Zo noemde Kamerlid Barbara Pas het
nieuwe plan van justitieminister Geens
(CD&V). Die hield afgelopen maand
een pleidooi om het aantal voorlopige
hechtenissen te onderwerpen aan
quota. Zodra een opgelegd maximum
bereikt is, zouden geen nieuwe
aanhoudingen meer mogelijk zijn. In
de Kamer maakte Pas schoon schip
met de plannen van Geens, waarna de
minister zijn woorden schoorvoetend
introk. Knap werk Barbara!
Uitzetting criminele illegalen faalt
Van de 1.889 illegalen die de afgelopen
twee jaar op heterdaad werden betrapt
bij een winkeldiefstal werden er amper
246 het land uitgezet. Dat betekent
dat 87 procent hier blijft. De cijfers
raakte bekend na een vraag van Filip
Dewinter aan het staatssecretariaat
voor Asiel en Migratie.

In onze gemeente is het goed wonen en dat
moet zo blijven. Jonge gezinnen moeten
perspectief hebben om in de streek
te kunnen blijven wonen. Betaalbaar
wonen, betaalbare nutsvoorzieningen,
veiligheid en leefbaarheid worden

“Bij de begrotingsprestaties van Michel I past voor alle regeringspartijen
vooral schaamte.”

Wist u dit...?

“Dat België met zijn overheidsschuld
van meer dan 100 procent bruto binnenlands product een van de slechtste
leerlingen is van de Europese klas,
weet intussen iedereen.”
Senior writer Stefaan Michielsen,
De Tijd, 15 november 2017

“We zien in België wat er gebeurt als
je de bakens niet verzet. We willen
toch niet als hen eindigen.”
De Nederlandse premier Mark
Rutte over de negatieve economische
impact van de hoge belastingen in
België, 11 november 2017

Relaxen in Ibiza in plaats van
gevangenisstraf uit te zitten
Sinds juli heeft minister Geens (CD&V)
er iets nieuws op gevonden om het
tekort aan cellen in de gevangenissen
aan
te
pakken:
gedetineerden
afwisselend een week laten brommen
en een week vrijlaten.
Al vele jaren lang zijn er in dit land
meer gevangenen dan er plaatsen zijn
in onze gevangenissen. Het resultaat is
overbevolking, waarvoor België door
internationale instanties al meermaals op
de vingers werd getikt en zelfs veroordeeld.
Daar komt maar geen verbetering in
omdat bij de opeenvolgende regeringen
de nodige politieke wil ontbreekt om dat
probleem ten gronde aan te pakken. De
oplossing is nochtans eenvoudig: bouw
voldoende gevangenissen in functie van
het aantal gedetineerden dat achter de
tralies moet zitten.
Gevaarlijke lapmiddelen
De verschillende regeringen hebben al
vele lapmiddelen bedacht en ten uitvoer
gebracht om aan die overbevolking
een mouw te passen. Daarbij is het
ene lapmiddel voor de samenleving
al gevaarlijker dan het andere. Het
elektronisch toezicht bestaat al langer,
maar functioneert tot nog toe vierkant.
En gevangenisstraffen van minder dan 3
jaar werden en worden gewoon niet meer
uitgevoerd.
Sinds juli van dit jaar heeft de regeringMichel/De Wever in dat verband weer
iets nieuws uit haar hoed getoverd: het
week-om-weekstelsel. Het systeem komt
erop neer dat criminelen die veroordeeld
werden tot een gevangenisstraf van

3 tot 10 jaar, zware misdadigers dus,
afwisselend een weekje in de cel
doorbrengen om daarna een weekje vrij
te kunnen rondlopen in de Belgische
natuur. En dat dus maanden aan een
stuk. Daarbij worden de betrokkenen
tijdens hun weekje verlof op geen
enkele manier in de gaten gehouden
door de overheid, bijvoorbeeld door
middel van een enkelband of zelfs maar
het simpelweg dagelijks aanbieden op
het politiekantoor. Het systeem wordt
momenteel toegepast voor niet minder
dan 280 gedetineerden.
Buitenkans
Handige jongens hadden natuurlijk
onmiddellijk
begrepen
welke
buitenkansen dit ‘detentie’systeem biedt.
Volgens bepaalde berichten maken
sommigen van dat weekje verlof immers
gebruik om op vakantie te gaan naar
zonniger oorden. Anderen profiteren
er naar verluid van om een week in het
zwart te gaan werken. En wie weet zijn er
nog anderen die dit aangrijpen om verder
criminele feiten te plegen.
Barbara Pas ondervroeg dan ook minister
van Justitie Geens, maar die is zich
kennelijk van geen kwaad bewust en
volhardt in de boosheid. Barbara Pas:
“Dit is eigenlijk te gek voor woorden!
Toppunt van al is dat de weken die
deze veroordeelden worden vrijgelaten
ook nog volledig meetellen voor het in
mindering brengen van de straf die ze
moeten uitzitten. Met zulk een beleid
maakt deze regering het klimaat van
straffeloosheid en laksheid alleen maar
veel erger.”

... of dit?
Lucratieve postjes
miljoen euro

kosten

4,5

Ondanks de eerdere belofte van
premier Michel om het systeem af
te schaffen, kunnen oud-ministers
nog steeds een beroep doen op twee
voltijdse medewerkers. Prijskaartje
tijdens deze legislatuur: 4,5 miljoen
euro of 900.000 euro per jaar. Van de
Vlaamse oud-ministers maken Johan
Vande Lanotte (SP.a), John Crombez
(SP.a), Monica De Coninck (SP.a),
Servais Verheirstraeten (CD&V) en
Hendrik Bogaert (CD&V) nog steeds
gebruik van het bedenkelijke systeem.
Dat blijkt na een vraag van Vlaams
Belang-kamerlid Barbara Pas aan de
premier.
Asielaanvragen in stijgende lijn
Stellen dat de asielcrisis is afgewend
blijkt op basis van de cijfers al
te voorbarig. Voor de eerste vijf
maanden van dit jaar staat de teller
van asielaanvragen op 7.728. In
mei werden er 1.643 aanvragen
geregistreerd. Dat is een stijging ten
opzichte van april (1.424) en mei
vorig jaar (1.193). Achter een aanvraag
kunnen overigens meerdere personen
schuilgaan. Ook opvallend is dat
het aantal aanvragen van mensen uit
Zwart-Afrika een steeds groter aandeel
vormen. Zo komen Guinee, Eritrea en
Congo steevast voor in de top tien van
nationaliteiten van asielaanvragers.

VB Lokaal blad

Ja, ik wil
een gratis infopakket
gratis informatie over ons
asiel- en migratiestandpunt
een jaarabonnement op
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
lid worden van het
Vlaams Belang (€ 12,50)
een lidmaatschap als
student/scholier (€ 6,50)
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“Verrassende ideeën”

Traagste groeier

- Het Laatste Nieuws -

Terwijl N-VA-minister Johan Van
Overtveldt zich om de haverklap op de borst klopt met de
economische groei van ons
land, blijkt uit cijfers van Eurostat dat België de traagste
groeier is van de eurozone.
Zelfs Portugal, Spanje en Italië
geven ons het nakijken. Ook
de jobcreatie, de topprioriteit van de federale regering, is kleiner dan in de
rest van de eurozone.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Belgenfabriek draait verder

Voordeelkaart
Nog steeds kan een vreemdeling
die in Vlaanderen woont ‘Belg’

worden zonder één woord Nederlands te spreken. Bovendien wordt
de dubbele nationaliteit nog altijd
toegestaan en hoeft de ‘kandidaatBelg’ niet eens te slagen voor een
burgerschapsexamen. Door deze
lakse politiek wordt de nationaliteit
feitelijk gedegradeerd tot een voordeelkaart voor de nv België.
Het Vlaams Belang wil dat eindelijk duidelijke en strikte voorwaarden verbonden worden aan het
verwerven van de nationaliteit.
Net zoals in de school de diploma’s niet worden uitgereikt aan
het begin van het schooljaar, maar
pas nadat de examens succesvol

Kies samen met het Vlaams Belang
naar
een
g
van
0468 22 11 33 en ont
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 SMS “Info + naam en adres”

werden afgelegd, dient de nationaliteit de bekroning te zijn van
een geslaagd integratieproces en
niet omgekeerd.

Nieuwe Belgen

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Vorig jaar
kregen niet minder dan 41.459
vreemdelingen een Belgische identiteitskaart in de schoot geworpen. Dat
is een stijging van liefst 58 procent
in vergelijking met het jaar voordien
en meteen het hoogste aantal sinds
2002. Deze evolutie hoeft niet te
verbazen. De voorwaarden om een
Belgische identiteitskaart te bemachtigen, zijn immers extreem laks.

41.459
26.238

2015

2016

voor onze toekomst!
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