ONZE SPEERPUNTEN

2 Hilde MOMBAERTS

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST

35 jaar, Beersel, woordvoerder VB

57 jaar, Zemst, bediende

3 Jan LAEREMANS
56 jaar, Grimbergen, leerkracht

1 op 3 sociale woningen wordt toegewezen aan immigranten. Deze
waanzin moet stoppen. Onze mensen moeten absolute voorrang krijgen!

2. STOP POLITIEKE GRAAICULTUUR

4 Daniël FONTEYNE

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.

5 Isabelle PIERREUX

3. VLAAMSE KARAKTER BENADRUKKEN

53 jaar, Galmaarden, leerkracht

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 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 dierenverwaarlozing.

5. CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK

Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de
onveiligheid verhoogt. Consequent en altijd.

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!
Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlanst
is ongezien in de geschiedenis. Ook na 14 jaar N-VA in de Vlaamse regering 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 leefbaarheid in onze regio onder druk. De gevolgen op
het vlak van woonprijzen, veiligheid, mobiliteit
en onderwijs zijn stuitend.

HALLE

WEER VAN

ONS
Beste Hallenaar,

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. Dat is wat het
Vlaams Belang in Halle wil. Terwijl 1 op 6 van onze mensen de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen, blijven wij het OCMW van de
wereld spelen. Dat moet stoppen. Ons sociaal systeem kan onmogelijk blijven bestaan indien we de massa-migratie blijven importeren.
Bijna 1 op 4 inwoners van onze stad is intussen van vreemde origine. Indien we niet snel werk maken van een vestigingsstop voor
niet-Europese migranten, dreigt de Hallenaar binnen enkele jaren
een zeldzaamheid te worden.

EERST

Uw stem in het stadhuis
In tegenstelling tot de andere partijen is het op 14 oktober niet onze
ambitie om lucratieve postjes te bemachtigen in raden van bestuur of
intercommunales, wel om uw stem luid en duidelijk te laten weerklinken in het stadhuis.
Met uw steun maken we van Halle opnieuw een aangename, veilige
en sociale stad. Met uw steun wordt Halle weer van óns!

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 wonden moet nu definitief achter ons liggen.
Het Vlaams Belang pleit onverkort voor
een vestigingsstop voor niet-Europese
migranten en een kordaat woonbeleid dat onze jonge gezinnen in staat
stelt betaalbaar in de eigen streek
te blijven wonen. Kortom: onze
mensen op de eerste plaats zetten, dat is onze ambitie!
Klaas Slootmans
Lijsttrekker provincie
Vlaams-Brabant

André GORGON
Lijsttrekker gemeenteraad
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1 Klaas SLOOTMANS
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MENSEN
Editie stad Halle

ONZE MENSEN EERST!

HALLE
Met zo’n zevenhonderd inbraken
per jaar of twee woninginbraken
per dag scoort onze politiezone
niet al te bijster.
Het aantal inbraken ligt bij ons
drie keer zo hoog als in de
naastgelegen zone Pajottenland
(264). Ten opzichte van 2000
stellen we een stijging vast van
zo maar eventjes 35 procent.
Toch is dit maar een fractie van
het werkelijke aantal. Zo blijkt uit
de Veiligheidsmonitor dat amper
4 op 10 feiten wordt aangegeven. De jarenlange straffeloosheid eist zijn tol.
Daarom moet onze stad de aangiftebereidheid stimuleren via het
beter bekend maken van de elektronische aangifte, het uitbreiden
van de feiten en misdrijven die
kunnen aangegeven worden
en het verlagen van technische
drempel.
Onlosmakelijk hiermee verbonden wil het Vlaams Belang dat

slachtoffers door de politie of
parket worden geïnformeerd
over het concrete gevolg dat
aan hun aangifte werd gegeven
en, in geval van vervolging van
de dader, over de uitgesproken
sanctie.
Maar ook inzake strafopvolging
schort er een en ander. Nog
steeds kunnen daders (niet de
slachtoffers!) kiezen voor een
Franstalige procedure in Brussel. En laat hun specialiteit net
zijn om daders ongemoeid vrij
te laten of in het beste geval een
uiterst milde straf op te leggen,
die uiteindelijk toch niet dient te
worden uitgezeten.

Hoewel er momenteel 940 Belgen op de wachtlijst staan voor
een sociale woning in onze regio
worden er 241 bewoond door
niet-Belgen.
Het Vlaams Belang eist een absolute voorrangsregeling voor
mensen die over onze nationaliteit beschikken. Daarenboven
dient de kennis van het Nederlands als criterium te worden gehandhaafd.

Onze stad moet daartoe buiten
de decretale lijntjes durven kleuren. Het is pas door het spreken
van een gemeenschappelijke
taal dat we een gezond sociaal weefsel krijgen in de sociale
woonbuurten.
Dit zal de leefbaarheid in de
hand werken en de vervreemding tegengaan.

SORTEREN BELONEN,
NIET BESTRAFFEN
Bijna driekwart van het huishoudelijk afval belandt in een
of andere materiaalrecuperatie
en krijgt een nieuw leven als
grondstof of via hergebruik.
De Hallenaar volgt dat grondstoffen best zo veel mogelijk
worden hergebruikt en dat de
onderdelen van producten worden gerecycleerd op het einde
van hun levensduur. Wie goed

Het Vlaams Belang wil dat ons
stadsbestuur bij de hogere overheden aandringt om daders te
laten straffen door een Vlaamse
rechtbank in Halle-Vilvoorde. Indien we samen met de andere
gemeenten in Halle-Vilvoorde de
handen in elkaar slaan, vergoten
we de kans dat de Wetstraat ter
zake wakker schiet.

sorteert, mag daarvoor dan ook
worden beloond.
Het Vlaams Belang wil daarom
dat inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk
een grondstof aanbieden, niet
nog eens extra moeten betalen
voor deze dienstverlening. Zo
stimuleren we milieuvriendelijk
sorteren en voorkomen we sluikstorten.

ISLAMISERING
STOPPEN

AANDACHT VOOR
HALSE HANDELAARS
Onder druk van hun label ‘Fairtradegemeente’ richt het stadsbestuur zich voor de catering
van vergaderingen, recepties en
feestelijkheden, de kantoren, de
cafetaria of de gemeentescholen
dikwijls uitsluitend op producten
van de ‘Oxfamwereldwinkel’.
Dat ondanks de talloze schandalen.
Wij zien geen enkele reden
waarom een lokale overheid één

bedrijf boven alle andere zou
verkiezen op basis van iets anders dan een offerte waarin prijs
en kwaliteit de voornaamste rol
spelen. Het Vlaams Belang geeft
voorkeur aan onze eigen lokale
handelaars en wil dan ook niet
dat ‘een keuze voor eerlijke handel’ hen zou kunnen uitsluiten
van deelname aan leveringen
voor onze stad.

De wildgroei aan
treft ook Halle. De
aanwezigheid van
is ontegensprekelijk
vreemdende factor.

moskeeën
groeiende
de islam
een ver-

De stad moet daarom alles in
het werk stellen om de bouw
of de oprichting ervan tegen te
gaan.
Een totale bouwstop voor
moskeeën dient te worden
ingevoerd. Bestaande moskeeën die zich niet houden aan de
voorschriften, moeten worden
gesloten.
Ook het dragen van islamitische
kledij in openbare gebouwen
moet verboden worden voor
het stadspersoneel. Zo’n verbod
moet ook gelden in de scholen.

UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

VEILIG

SOCIALE HUISVESTING:

1 Leo
JOOSTEN
UW
70KANDIDATEN
jaar, Lanaken, politiecommissaris op rust
2 AliceDE
DECKERS
VOOR
GEMEENTERAAD
62 jaar, Maasmechelen, huisvrouw

1.3 André
Gorgon
Sam MARX
37 jaar, Tongeren, arbeider
2. Frieda De Kerf
4 Gil JEURISSEN
72 jaar, Bilzen,
regentes op rust
3. Roger
Bontridder
Alice Saenen
ROEMANS
4.5 Pascal
67 jaar, Lanaken, huisvrouw
5. Annick Marcelis
6 Isabelle VANHERLE
47 jaar, Tongeren,
huivrouw
6. Marc
Dekens
Robert WELKENHUYZEN
7.7 Nataliya
Yurchenko
74 jaar, Maasmechelen, arbeider op rust
8. Nathalie Van Calster
9. Milo Vandemaele
U KAN OP 14 OKTOBER NIET
GAAN STEMMEN, MAAR WIL
DAT UW STEM TOCH NAAR HET
VLAAMS BELANG GAAT?

Wij lossen het op!
Contacteer ons via verkiezingscel@vlaamsbelang.org
of 02 219 60 09 of www.vlaamsbelang.org/volmacht.

HET VOLLEDIGE
PROGRAMMA LEZEN?
Mail naar
info@vlaamsbelang.
org
of bel 02 219 60 09
met uw naam en adres
en u krijgt een exemplaar toegestuurd!

