ONZE SPEERPUNTEN

2 Hilde MOMBAERTS

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST

35 jaar, Beersel, nat. persverantw. 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

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.

10 Roger VANDENDRIESSCHE

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!

11 Kris PEETERS

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.

68 jaar, Ternat, gepensioneerde

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, redactieverantwoordelijke

20 Philip CLAEYS
53 jaar, Overijse, directeur

ROOSDAAL

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

Gerard VAN NOTEN
Lijsttrekker Gemeenteraad

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
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UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

1 Klaas SLOOTMANS

ONZE

MENSEN
Editie gemeente ROOSDAAL

VERVREEMDING
STOPPEN
De massale intocht van niet-Europese vreemdelingen ontwricht
onze samenleving. 83 procent
van de bevolkingsgroei van het
afgelopen jaar is te wijten aan
massa-immigratie.
Bij zowat alle aan de gang zijnde maatschappelijke problemen,
gaande van het vrijwaren van
de open groene ruimten over de
betaalbaarheid van onze sociale
zekerheid, de fileproblematiek,
het dalende onderwijsniveau tot

de toenemende bevolkingsdichtheid, wordt de olifant in de kamer niet bij naam genoemd. En
dan hebben we het nog niet over
de cultureel-religieuze botsingen
en de vreemdelingencriminaliteit.
Daarom pleit het Vlaams Belang voor een wettelijke regeling
waarbij we als lokaal bestuur de
immigratiedruk van antwoord
kunnen dienen door het toepassen van een vestigingsstop.

UW KANDIDATEN

CRIMINALITEIT:
HARDE AANPAK
Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad
die de onveiligheid verhoogt. Dat
gaat dus heel wat verder dan een
politieoptreden ten aanzien van
straat- en geweldcriminaliteit.
Nultolerantie moet ook gelden
voor druggebruik, vandalisme
en werkelijke overlast. Voor het
verbaal of fysiek intimideren van
onder meer meisjes, vrouwen en
homo’s. En al zeker voor rellende jongeren die de politie willen
tonen wie in hun wijk de baas is.
Het is belangrijk dat justitie hier
een lik-op-stukbeleid voert.
Amper 40 procent van de mis-

drijven wordt aangegeven. We
moeten de aangiftebereidheid
daarom stimuleren via het beter
bekend maken van de elektronische aangifte. Ook het aantal
feiten dat via deze weg kan worden aangegeven, moet uitgebreid worden.
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.

SOCIALE HUISVESTING:
ONZE MENSEN EERST
Terwijl 80.000 Vlamingen op de
wachtlijst staan voor een sociale
woning wordt 1 op 3 toegewezen aan immigranten. Dit kan
en mag niet langer. Ons lokaal
bestuur moet daarom, in samenspraak met de huisvestingsmaatschappijen, voorrang geven aan
mensen die over onze nationaliteit beschikken.
Ook moeten onze 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 de sociale
woonwijken in de hand werken
en de vervreemding tegengaan.
Wat betreft de rusthuizen: deze
moeten betaalbaar worden, met
een maximum van 75% van het
inkomen, aangevuld door de
gemeente. De gemeente m-dient
hiervoor te besparen op andere punten, o.a. asielzoekers en
nuuteloze integratieprojecten.
Wie wil integreren heeft géén
hulp nodig; onze ouderen wel.
Gedaan met zotte kosten op de
kap van de behoeftigen!

VOOR DE GEMEENTERAAD

1 Gerard Van Noten
MIDDENSTANDSPLAN INVOEREN +

HORECASECTOR HELPEN
Het Vlaams Belang wil dat Roosdaal een uitnodigend, maar realistisch lokaal middenstandsplan
opmaakt. Daarin moet zeker oog
zijn voor de bereikbaarheid van
de handelszaken (zowel met de
wagen, te voet als met de fiets),
de mogelijkheid om te parkeren,
de mogelijkheid voor de handelaars zich te vestigen in het centrumgebied, het integreren van
de horeca en evenementen, het
herwaarderen van de bestaande
winkelstraten en het integreren
van digitale ondersteunende mogelijkheden.
Onze horeca heeft het verre van

gemakkelijk. En toch mag het belang van de horeca niet onderschat worden. Maakt Roosdaal
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 stad of gemeente verzorgt.

GROEN JA !
ECOFASCISME NEEN !
Het Vlaams Belang staat uiterst
kritisch ten aanzien van de zogenaamde lage-emissiezones
(LEZ). De ingreep treft vooral
oudere en armere mensen voor
wie de wagen meestal hun enige vervoersmiddel is.
Verder zien veel natuurorganisaties in het groene beleid
in het algemeen enkel de mogelijkheid om zelf de grootgrondbezitter van Vlaanderen
te worden. Schandalig hoge
subdidies, voorkooprecht en het
pesten van de landbouwers en
het gewone volk. Met soms onteigeningen tot gevolg. Dit moet
stoppen.

2 Marie-Rose Geldof
3 Stijn Bacqué

