ONZE SPEERPUNTEN

2 Suzy WOUTERS

1. EEN GEZONDE OMGEVING

59 jaar, Diest, ingenieur

50 jaar, Scherpenheuvel-Z, verpleegkundige

3 Nico CRECES

41 jaar, Aarschot, bediende

4 Marina MASSU
60 jaar, Tremelo, bediende

Korte ketens tussen producent en verbruiker moeten door de provinciale landbouwdienst worden gestimuleerd.

2. VEILIG EN VLOT VERKEER

Veilig verkeer vereist niet noodzakelijk traag verkeer. Vlaams Belang pleit voor intelligente dynamische sturing in ‘groene golven’.

5 Jan MEULEPAS

3. BETAALBAAR WONEN IN EIGEN STREEK

6 Eddy MORTIER

4. VLAAMSE EIGENHEID VRIJWAREN

53 jaar, Leuven, partijmedewerker

69 jaar, Boortmeerbeek, gep. militair

7 Rita ULIN

64 jaar, Neerlinter, arbeidster

8 Nicole VANCAUWENBERGH
62 jaar, Tielt-Winge, gepensioneerde

9 Ghislain BRIERS
63 jaar, Kortenaken, chauffeur

10 Nadia VAN BEUGHEM
52 jaar, Tremelo, bediende

11 Brigitte GIELEN

59 jaar, Scherpenheuvel-Z, verpleegkundige

12 Geert SCHRIJNEN

44 jaar, Oud-Heverlee, boekhouder

13 Marie Thérèse VANDEBROECK
74 jaar, Herent, onthaalmoeder

14 Margriet WEBERS

77 jaar, Bekkevoort, gepensioneerde

15 Benny CANDERBEEK
55 jaar, Tienen, ambtenaar

16 Hagen GOYVAERTS
57 jaar, Leuven, ingenieur

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.

Vlaams Belang pleit voor een voorrang voor jonge Vlamingen met
een band met de streek bij het toekennnen van sociale woningen.

De massale toestroom van niet-Europese asielzoekers en illegalen
versterkt de vervreemding van onze taal, maar ook van onze cultuur.

5. VEILIGHEID GARANDEREN

Vlaams Belang pleit voor nultolerantie tegen drugs, straatcriminaliteit en bendevorming. Geradicaliseerde moslims moeten apart van
andere gevangenen worden opgesloten en illegalen uitgewezen.

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!
Voor Vlaams Belang Vlaams-Brabant komen onze eigen mensen op
de eerste plaats. Een gezond principe, dat ongeveer alle andere volkeren hanteren.
Of het nu gaat om betaalbare rusthuizen, sociale woningen of werkgelegenheid: Vlaams
Belang staat een beleid voor dat eerst aan
onze eigen mensen denkt. Al te vaak staan er
immers mensen die nog geen dag in ons land
gewerkt hebben, op de eerste rij om deze
voordelen te ontvangen.
Wij staan voor een aangename,
groene en sociale provincie en
willen de grootstedelijke problemen buiten onze regio
houden. Voor criminelen
wil het Vlaams Belang in
Vlaams-Brabant een likop-stuk beleid voeren,
waarbij elke misdadiger gevat én gestraft
wordt.
Willy Smout
Lijsttrekker provincie
Vlaams-Brabant

LINTER

WEER VAN

ONS

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
migratie-armoede blijven importeren.
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 intercommunales, wel om uw stem te laten horen in het gemeentehuis.

EERST

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

Rita ULIN

Lijsttrekker Gemeenteraad Linter
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UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

1 Willy SMOUT

ONZE

MENSEN
Editie gemeente Linter

STOPPEN

VERDIENT AANDACHT

Onze samenleving lijdt onder
grootschalige
immigratiestromen. Als gevolg van immigratie
zal de bevolkingsdruk de komende vijftien jaar nog stijgen. Groepen niet-geïntegreerde vreemdelingen ontwrichten echter nu al
het sociale weefsel in heel wat
wijken. De instroom van erkende
vluchtelingen zet ook de sociale
woonmarkt onder druk.
De wet verplicht sociale verhuurkantoren in de praktijk immers
voorrang te geven aan vluchtelin-

gen die een asielcentrum moeten
verlaten.
Daarom bepleit het Vlaams Belang een wettelijke regeling die
gebaseerd is op en mogelijks
strenger is dan de vroegere, naar
de liberale politicus genoemde,
Wet Gol waarbij een gemeente
in welbepaalde omstandigheden de immigratiedruk – die in
feite veroorzaakt is door de federale immigratiepolitiek – van
antwoord kan dienen door een
vestigingsstop toe te passen.

Onze horeca heeft het verre van
gemakkelijk. Het Vlaams Belang
stelt vast dat de horecasector
enorm broos is. Van volkscafés
tot de betere eetgelegenheden,
vele ervan hebben het moeilijk
om te overleven. De horeca is
nog steeds een sector die zeer
gevoelig is voor faling.
En toch mag het belang van de
horeca niet onderschat worden.
Maakt een stad of gemeente een
levendige indruk, dan heeft de
horeca daar onmiskenbaar een

belangrijk aandeel in. De horecasector verdient dan ook extra
aandacht, niet in het minst in het
kader van ons lokaal middenstandsplan.
Ook de horeca zelf kan een
toeristische troef zijn. Zeker
wanneer die streekproducten en
lokale specialiteiten aanbiedt,
unieke activiteiten organiseert of
op een creatieve manier mee de
uitstraling van de gemeente verzorgt.

BURGEMEESTER RECHTSTREEKS VERKIEZEN

STOP DE GRAAICULTUUR
Als nationalistische partij is het
Vlaams Belang een groot voorstander van directe democratie.
Heel concreet vindt onze partij
dat de gemeenteraadskiezers
ook zelf en rechtstreeks hun
burgemeester moeten kunnen
aanduiden. We willen dus af
van het systeem waarbij de
burgemeester benoemd wordt
door de Vlaamse regering op
voordracht van een meerderheid in de gemeenteraad. Wie
de meeste stemmen haalt, wordt
burgemeester.
Graaicultuur stoppen
Geschrokken door de forse publieke reactie op de graaicultuur, nam de Vlaamse regering

een aantal maatregelen om de
politici die ‘bijklussen’ in intercommunales, maar ook in de
dochtermaatschappijen of in
een van de vele ‘filialen’ van
intercommunales, aan strengere regels te onderwerpen. Het
Vlaams Belang vindt die maatregelen echter ontoereikend.
Het Vlaams Belang wil volledige
transparantie over de inkomsten
van mandatarissen. Alle politieke mandatarissen dienen de inkomsten, inclusief voordelen in
natura, verkregen uit hun mandaten permanent openbaar te
maken. Dat dient alleszins te gebeuren via de webstek van de
gemeente waar de mandataris
woont.

ISLAMISERING

STOPPEN

SOCIALE HUISVESTING:
ONZE MENSEN EERST
Huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten moeten binnen de wettelijke mogelijkheden
voorrang geven aan personen
die enkel over onze nationaliteit
beschikken. Tevens moeten die
lokale huisvestingsmaatschappijen nauwlettend toezien 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 woonblokken in de
hand werken en de vervreemding tegengaan.

De groeiende aanwezigheid
van de islam is ontegensprekelijk een vervreemdende factor.
Steden en gemeenten mogen
niet meewerken aan de bouw
van moskeeën, meer nog: er
wordt een bouwstop op moskeeën nagestreefd. Het Vlaams
Belang wil dat de lokale besturen een strikte toepassing van
de voorschriften naleven. Zij
mogen niet zelf op zoek gaan
naar gebouwen voor de moslimgemeenschap.
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
stads- en gemeentepersoneel.
Zo’n verbod moet ook gelden in
de stedelijke en gemeentelijke
scholen.

UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

VERVREEMDING

BROZE HORECA

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

1 3Rita
Ulin
Sam
MARX
37 jaar, Tongeren, arbeider
2 Jean-Pierre De Greef
4 Gil JEURISSEN
72 jaar, Bilzen, regentes op rust
3 Marc
Malcorps
AlicePeters
ROEMANS
4 5Carla
67 jaar, Lanaken,
huisvrouw
5 6André
Hendrickx
Isabelle
VANHERLE
47 jaar, Tongeren, huivrouw

7 Robert WELKENHUYZEN
74 jaar, Maasmechelen, arbeider op rust

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!

