59 jaar, Diest, ingenieur

2 Suzy WOUTERS

50 jaar, Scherpenheuvel-Z, verpleegkundige

3 Nico CRECES

41 jaar, Aarschot, bediende

4 Marina MASSU
60 jaar, Tremelo, bediende

5 Jan MEULEPAS

53 jaar, Leuven, partijmedewerker

6 Eddy MORTIER

VLAAMS-BRABANT

WEER VAN

ONS

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

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.

EERST

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 lik-op-stuk
beleid voeren, waarbij elke misdadiger gevat én gestraft wordt.

Willy SMOUT
Lijsttrekker provincieraad

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.
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UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

1 Willy SMOUT

ONZE

MENSEN
Editie kiesdistrict Leuven

VEILIG EN VLOT

GEZONDE LUCHT JA,

VERKEER

ASOCIAAL BELEID NEE!

Inzake mobiliteit kiest Vlaams Belang voor veilig, betaalbaar en
vlot verkeer. Veilig verkeer vereist
niet noodzakelijk traag verkeer.
Wij opteren voor vlot verkeer met
intelligente dynamische sturing in
“groene golven” en slimme verkeerslichten.

VLAAMSE EIGENHEID
VRIJWAREN
Wie thuis wil zijn in onze provincie spreekt de taal van de streek:
het Nederlands. Tot voor enkele
jaren was de verfransing van de
Vlaamse rand rond Brussel dé bedreiging. De massale toestroom
van niet-Europese asielzoekers
en illegalen versterkt niet alleen
de vervreemding van de taal,
maar ook van onze cultuur.
De islamisering neemt overal
toe. Het Vlaams Belang wenst dit
resoluut een halt toe te roepen

door het subsidiëren van de 2
erkende moskeeën door de provincie te beëindigen, door de
boerka’s en boerkini’s uit de provinciale domeinen te bannen en
het onverdoofd slachten overal te
verbieden.

Het Vlaams Belang staat kritisch
ten aanzien van de zogenaamde lage-emissiezones (LEZ).
Voor ons wegen de beperkte
winsten voor de luchtkwaliteit
niet op tegen de negatieve sociale gevolgen. De ingreep treft
immers vooral oudere en armere
mensen van wie de geviseerde
wagen meestal hun enige is en
in veel gevallen allicht ook hun
laatste. Mensen die overigens
relatief weinig rijden. Mensen
waarvan de wagen vrij snel op
een natuurlijke wijze uit het verkeer zou verdwijnen. Dat intussen de bussen van De Lijn wel
nog voluit CO² mogen uitspuwen, bewijst de inconsequente
houding van de overheid.

Snelheidsbeperkingen
moeten
betekenisvol en logisch zijn t.o.v.
de omgeving. Het openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn,
ook voor mindervaliden. Echte
verkeersconflictpunten
moeten
met camera’s of door trajectcontroles worden bewaakt.
De fiets is goedkoop en gezond
vervoer. De bestaande fietsnetwerken dienen verder te worden
uitgebouwd in samenspraak met
de gemeenten.

Wie hier komt wonen, moet onze
cultuur, onze manier van leven
overnemen en niet omgekeerd!

BETAALBAAR WONEN
VEILIGHEID
GARANDEREN
Dit vereist een nultolerantie tegen
drugs, straatcriminaliteit en bendevorming. Criminele vreemdelingen moeten het land uit. Geradicaliseerde moslims moeten
worden opgesloten, apart van
andere gevangenen. Illegalen
moeten actief worden opgespoord, gestraft en het land uitgezet.
Buurtinformatienetwerken
en
camera’s met nummerplaatherkenning werken ontradend voor
woninginbraken en verhogen de
reële pakkans van de misdadigers.

IN EIGEN STREEK
Goed leven in Vlaams-Brabant
vereist betaalbaar wonen, ook
voor jonge mensen.
Bij het toekennen van sociale woningen dient de provincie voorrang te geven aan jonge Vlamingen die een sterke band hebben
met de streek.
Nu de provincie minder bevoegdheden heeft, dient de grondbelasting fors te worden verminderd. De tijd van Sinterklaas te
spelen is voorbij! De beschikbare
middelen moeten worden aangewend om alle woningen goed te
isoleren.

Goed voor het milieu én voor uw
geldbeugel.
Aandacht voor de natuur en
het toezicht op het dierenwelzijn moet veel kordater worden
aangepakt. Hiertoe moet in elke
politiezone minstens één politie-inspecteur worden opgeleid
als deskundige inzake dierenwelzijn.
In ieder provinciaal parket dient
bovendien een magistraat te worden aangeduid als aanspreekpunt en deskundige.

Dat bovendien buitenlanders
die met een vervuilende wagen
de lage-emissiezone inrijden,
ontsnappen aan een boete
maakt deze ‘milieumaatregel’ al
helemaal een onrechtvaardige
pestmaatregel. Natuurlijk is ook
het Vlaams Belang voor propere
lucht, maar we zijn van oordeel
dat er betere en socialere middelen zijn om dit te realiseren.
Het Vlaams Belang ziet dan ook
veel meer baat in positieve, stimulerende maatregelen zoals
een financiële tegemoetkoming
voor eigenaars die een vervuilende wagen vervangen door
een milieuvriendelijk voertuig.

