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Editie gemeente Dilbeek

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. Dat is wat het 
Vlaams Belang wil. Terwijl 1 op 6 landgenoten in armoede leeft, 
blijven wij het OCMW van de wereld spelen. Dat moet stoppen. 
Ons sociaal systeem kan onmogelijk blijven bestaan indien we de 
massa-immigratie blijven gedogen. 

Uw stem in het gemeentehuis

In tegenstelling tot de andere partijen is het niet onze ambitie om 
lucratieve postjes te bemachtigen in raden van bestuur of intercom-
munales, wel om uw stem te laten horen in het gemeentehuis.  

Met uw steun maken we van Dilbeek opnieuw een Vlaamse, veilige 
en sociale gemeente. Met uw steun wordt Dilbeek weer van óns!

Kris PEETERS
Lijsttrekker gemeenteraad Dilbeek
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D 1 Klaas SLOOTMANS 

 35 jaar, Beersel, woordvoerder VB

2 Hilde MOMBAERTS 
 57 jaar, Zemst, bediende

3 Jan LAEREMANS 
 56 jaar, Grimbergen, leerkracht

4 Daniël FONTEYNE 
 53 jaar, Galmaarden, leerkracht

5 Isabelle PIERREUX 
 52 jaar, Gooik, bediende

6 Werner OST 
 50 jaar, Londerzeel, technicus

7 Frieda DE KERF 
 73 jaar, Halle, zaakvoerster

8 Marjet PAUWELS 
 73 jaar, Machelen, gep. leerkracht

9 Claudia DE LAET 
 40 jaar, Vilvoorde, bediende

10 Roger VANDENDRIESSCHE 
 68 jaar, Ternat, gepensioneerde

11 Kris PEETERS  
 55 jaar, Dilbeek, architect

12 Hilde LANCKMANS 
 63 jaar, St.-Pieters-Leeuw, bejaardenhelpster

13 Ben BESSEMANS 
 77 jaar, Liedekerke, gepensioneerde

14 Annie VAN HAUTHEM-DE VILLE 
 79 jaar, Lennik, gepensioneerde

15 Rika BOUDEREZ 
 58 jaar, Opwijk, verzorgende

16 Filip BEELEN 
 64 jaar, Kampenhout, bouwkundig ingenieur

17 Lucia VAN BADEN 
 78 jaar, Wemmel, gepensioneerde

18 Suzy JACOBS 
 63 jaar, Asse, boekhoudster

19 Filip DE MAN 
 63 jaar, Vilvoorde, hoofdredacteur

20 Philip CLAEYS 
 53 jaar, Overijse, directeur

Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlanst 
is ongezien in de geschiedenis. Ook na 14 jaar N-VA in de Vlaamse rege-
ring blijven de rode cijfers stijgen. Ruim de helft van de jonge gezinnen in 
de Vlaamse Rand spreekt geen Nederlands en 4 op 10 inwoners zijn van 
vreemde origine. Deze vervreemding en de hiermee 
gepaard gaande verstedelijking zet de leefbaar-
heid in onze regio onder druk. De gevolgen op 
het vlak van woonprijzen, veiligheid, mobiliteit 
en onderwijs zijn stuitend.

Geen verlengstuk van Brussel! 

Om te voorkomen dat onze streek definitief een 
verlengstuk wordt van Brussel moeten we kiezen 
voor kordate maatregelen. De tijd van de 
zachte heelmeesters en de stinkende won-
den moet nu definitief achter ons liggen. 
Het Vlaams Belang pleit onverkort voor 
een vestigingsstop voor niet-Europese 
migranten en een kordaat woonbe-
leid dat onze jonge gezinnen in staat 
stelt betaalbaar in de eigen streek 
te blijven wonen. Kortom: onze 
mensen op de eerste plaats zet-
ten, dat is onze ambitie! 

Klaas Slootmans
Lijsttrekker provincie 
Vlaams-Brabant

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST
1 op 3 sociale woningen wordt toegewezen aan immigranten. Deze 
waanzin moet stoppen. Onze mensen moeten absolute voorrang krijgen!

2. STOP POLITIEKE GRAAICULTUUR
Het politieke gegraai bij de intercommunales moet een halt worden toegeroepen. 
Dit systeem moet totaal op de schop. Politici die zich verrijken op kap van de 
belastingbetaler zijn hun mandaat onwaardig. 

3. VLAAMSE KARAKTER BENADRUKKEN
Het Vlaams karakter van onze streek staat onder immense druk. Er is dan ook 
dringend nood aan een fors actieplan dat jonge Vlaamse gezinnen in staat stelt 
om betaalbaar in de eigen gemeente te blijven wonen. 

4. DIERVRIENDELIJKE PROVINCIE
Het merendeel van de klachten over dierenmishandeling wordt geseponeerd. Het 
Vlaams Belang wil een strengere aanpak van dierenmishandeling en dierenver-
waarlozing.

5. CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK
Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de 
onveiligheid verhoogt. Consequent en altijd.

ONZE SPEERPUNTEN

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!



Vlamingen moeten zich thuis 
kunnen voelen in Dilbeek. Het 
behoud van het Vlaams karakter 
en het respecteren van het Ne-
derlands zijn dan ook zeer be-
langrijk. 

Het Nederlands moet niet alleen 
de bestuurs-, onderwijs- en cul-
tuurtaal zijn, maar moet ook de 
omgangstaal zijn en blijven. In 
het straatbeeld worden verplicht 
Nederlandstalige reclameop-
schriften gebruikt. 

Ambtenaren die in contact ko-
men met het publiek, moeten 
zich strikt aan de taalwetgeving 
houden. 
 
Ook bij openbare werken moet 
erop toegezien worden dat ze 
uitgevoerd worden door werkne-
mers die het Nederlands mach-
tig zijn. Dit om de communicatie 
met de buurtbewoners te garan-
deren. 

Zowat 1 op 3 sociale woningen
wordt toegewezen aan immi-
granten die niet over onze nati-
onaliteit beschikken.

Het Dilbeeks gemeentebestuur 
moet in samenspraak met de so-
ciale huisvestingsmaatschappij 
in het toewijzingsreglement voor-
rang geven aan onze mensen.

Ook dient er nauwlettend wor-
den toegezien op de verplichte 
kennis van het Nederlands in de 
sociale huisvesting, zodat elke 
sociale huurder in de toekomst 
behoorlijk Nederlands spreekt.

Dit zal de leefbaarheid in sociale
woonwijken in de hand werken 
en de vervreemding tegengaan.

Het Vlaams Belang wil dat er op-
getreden wordt tegen elke daad 
die de onveiligheid  verhoogt. 
Consequent en altijd. Dat gaat 
dus heel wat verder dan een 
politie-optreden ten aanzien van 
straat- en geweldcriminaliteit. 
Nultolerantie moet ook gelden 
voor druggebruik, vandalisme 
en werkelijke overlast. Maar ook 
voor het verbaal of fysiek intimi-

deren van onder meer meisjes, 
vrouwen en homo’s. 

En al zeker voor rellen die wor-
den uitgelokt door ‘groepen jon-
geren’ om zich met de politie te 
meten met de bedoeling te laten 
zien wie in de wijk de feitelijke 
baas is. Het is belangrijk dat 
justitie daarin mee stapt met een 
lik-op-stukbeleid.

Het Vlaams Belang wil dat Dil-
beek een uitnodigend, maar 
realistisch lokaal middenstands-
plan opmaakt. Daarin moet 
zeker oog zijn voor de bereik-
baarheid van de handelszaken 
(zowel met de wagen, te voet 
als met de fiets), de mogelijk-
heid om te parkeren, de mo-
gelijkheid voor de handelaars 
zich te vestigen in het centrum-
gebied, het integreren van de 
horeca en evenementen, het 
herwaarderen van de bestaan-
de winkelstraten en het integre-
ren van digitale ondersteunende 
mogelijkheden.

Er moet een einde gemaakt 
worden aan vermomde belastin-
gen, verdoken taksen en pestbe-
lastingen. Belastingen moeten 
open en eerlijk worden opge-
legd. Gedragssturende taksen 
kunnen, maar moeten dienen 
waarvoor ze bedoeld worden. 
Taksen op ondernemingen die 
niet opwegen tegen de adminis-
tratieve werklast die eraan vast 
hangt, zowel vanuit het oogpunt 
van de gemeente als van de 
handelaars, moeten worden af-
geschaft. Ook de wildgroei aan 
forfaitaire lasten moet aange-

pakt worden. Meer fiscale een-
vormigheid tussen de gemeen-
ten door een limitatieve lijst van 
toegelaten bedrijfsbelastingen 
en maximumpercentages, zou 
een stap in de goede richting 
zijn. 

Het Vlaams Belang wil tevens lo-
kale taksen die de middenstand 
en de horeca treffen, zoals be-
lastingen op personeel, belastin-
gen op publiciteit of terrasheffin-
gen, bundelen en voorzien van 
een maximum plafond. 

1. Kris Peeters 
2. Valérie Seyns 
3. Nils Van Roy 
4. Els Van den Broeck  
5. Francis De Ridder 
6. Luc Neyrinck 
7. Eveline Swerts 
8. Nicky De Clercq 
9. Lucas Smets 
10. Paula Cummins 
11. Jurgen Ghoos 

VLAAMS KARAKTER
BENADRUKKEN

CRIMINALITEIT

SOCIALE HUISVESTING: 
ONZE MENSEN EERST

MIDDENSTANDS-

PLAN

FISCAAL EN SOCIAAL
RECHTVAARDIG

KORDATE AANPAK
UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


