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

VLAAMS-BRABANT

WEER VAN

ONS

Het tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlandst 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.

Geen verlengstuk van Brussel!

EERST

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 Provincieraad
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UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

1 Klaas SLOOTMANS

ONZE

MENSEN
Editie kiesdistrict Halle-Vilvoorde

SOCIALE HUISVESTING:
ONZE MENSEN EERST
Bijna 1 op 3 sociale woningen in
onze streek wordt toegewezen
aan immigranten die niet over
onze nationaliteit beschikken.
Wij pleiten ervoor om voorrang
te geven aan onze eigen mensen.
Een dak boven je hoofd is in
onze streek peperduur. Voor een
huis in de Vlaamse Rand werd
vorig jaar gemiddeld 281.000
euro neergeteld, of 20.000 euro
meer dan elders in Vlaams-Brabant en liefst 53.000 euro meer
dan in de rest van Vlaanderen.

dan ook de sociale huisvesting.
Toch wordt een derde van de sociale woningen toegewezen aan
vreemdelingen.
Deze waanzin moet stoppen.
Huisvestingsmaatschappijen dienen voorrang te geven aan ónze
mensen.

ISLAMISERING:
STOP SUBSIDIES VOOR MOSKEEËN
Al ettelijke jaren betaalt onze provincie jaarlijks
85.000 euro voor verschillende moskeeën in
Leuven en Diest. Weet u nog, daar vond een
imam het aanvaardbaar dat mannen hun
vrouwen “een lichte tik” toedienen als ze
niet gehoorzamen.

Homans wil nóg meer geld voor
moskeeën
Minister Homans heeft plannen om
nog minstens 8 andere moskeeën te
subsidiëren.

Geen Nederlands,
geen sociale woning!

De uitwijking van jonge
Vlaamse gezinnen moet
stoppen!

Ook dient er bij de toewijzing
nauwlettend te worden toegezien op de kennis van het Nederlands. Geen Nederlands, geen
sociale woning in Vlaams-Brabant! Punt.

De enige manier voor jonge
Vlaamse gezinnen om nog in de
eigen streek te blijven wonen is

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

Het Vlaams Belang is de
enige partij die deze islamsubsidiëring
consequent afwijst.

VLAMINGEN BINNENKORT
MINDERHEID IN VLAAMSE RAND?
Minder dan 1 op 3 jonge gezinnen in de Vlaamse Rand is nog
Nederlandstalig. Indien er niets
gebeurt, dreigen we een minderheid te worden in eigen streek.

nefast. Zo bleek uit een rapport
van de Vlaamse regering dat
het niveau van de leerlingen in
de Rand een bodemkoers heeft
bereikt.

Zowat de helft van de jonge gezinnen in onze streek zijn Franstalig. Bij de Nederlandstaligen
ligt dat cijfer met 29 procent een
stuk lager.

Voorrang voor Nederlandstaligen

1 op 4 gezinnen spreekt
geen van beide landstalen
Misschien nog opmerkelijker is
het toenemend aandeel inwoners
in De Rand dat thuis geen van
beide landstalen spreekt. Meer
dan 1 op 4 jonge gezinnen is niet
Frans- en niet Nederlandstalig.
Alleen al op het vlak van onderwijs zijn de gevolgen bijzonder

Om deze nefaste evolutie tegen
te gaan, dient er een absolute
voorrangsregeling te worden ingevoerd voor Nederlandstalige
leerlingen in het Nederlandstalig
onderwijs. Naast een herwaardering van onze scholen zou het
ook een ontradend effect hebben
op niet-Nederlandstaligen om
zich hier te vestigen.
Bovendien dient in onze scholen
het Nederlands de enige voertaal te zijn.

GRATIS NAAR HET
CONTAINERPARK
Afvalrecuperatie behoort tot de
meest winstgevende bedrijfstakken van onze tijd. Toch laat de
lokale overheid u fiks betalen
voor deze materiaalrecuperatie.
Dat is niet alleen onlogisch, het
zorgt er ook voor dat er jaarlijks
tonnen afval worden gedumpt
in bermen, grachten en bossen.
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.
Een bezoek aan het containerpark is een milieubewuste daad
die dan ook gratis moet worden
aangeboden.

EEN HART
VOOR ONZE DIEREN
Dierenmishandeling blijft al te
vaak onbestraft. Het Vlaams
Belang wil daarom dat elke gemeente over een eigen dienst
Dierenwelzijn beschikt.
Bovendien dient in elke politiezone minstens een inspecteur te
worden opgeleid tot een deskundige inzake dierenwelzijn,
zodat effectief pv’s worden opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging of een gemeentelijke administratieve sanctie
(GAS).

