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

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

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 stadhuis
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 stadhuis.

EERST

Met uw steun maken we van Scherpenheuvel-Zichem opnieuw een
aangename, veilige en sociale stad. Met uw steun wordt Scherpenheuvel-Zichem weer van óns!

Suzy Wouters
Lijsttrekker Gemeenteraad
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UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

1 Willy SMOUT

ONZE

MENSEN
Editie Scherpenheuvel-Zichem

Een beleid dat zich richt op de
bereikbaarheid van onze steden en gemeenten geeft ruimte aan fietsers en voetgangers,
investeert in openbaar vervoer
en zorgt ervoor dat dit ook toegankelijk is voor gehandicapten,
mindervaliden en senioren.
In vergelijking met omringende
steden beschikt onze stad over
een goed fietspadennetwerk.
Voor het bevorderen van veiligheid en comfort van bewoners en
toeristen moeten nog enkele knelpunten worden weg gewerkt.
Het voornaamste aandachtspunt
is echter de veiligheid van kinderen in het verkeer. In een onderzoek dat de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde (VSV) voerde en
afgelopen maart bekend maakte,
komt sterk naar voor dat één op
twee Vlamingen zich daarover
zorgen maakt. Schoolomgevingen en verkeerssituaties in de
eigen woonbuurt worden onvoldoende veilig bevonden, vooral
voor kinderen tot 12 jaar. Het
stadsbestuur moet blijven investeren in fietspaden, maar vooral

schoolomgevingen fietsvriendelijk en autoluw maken.
De zichtbare aanwezigheid van
politiemensen op straat maakt
de politie meer aanspreekbaar
en verbetert de samenwerking
tussen inwoners en politie. Aanwezigheid op het terrein verzekert een kordate aanpak van
heel wat vormen van overlast
en criminaliteit. Daarom moeten politiemensen maximaal de
straat op en moeten er per politiezone voldoende operationele
interventieploegen beschikbaar
zijn. Het Vlaams Belang wil concreet dat in elke zone, op elk
moment, binnen de tien minuten
een ploeg ter plaatse kan zijn.
Het structureel tekort aan lokale
politiemensen moet weggewerkt
worden. De samenwerking met
buurtbewoners in inbraakgevoelige wijken moet georganiseerd
worden door eindelijk de Buurt
Informatie Netwerken (BIN) op
te zetten waar we al meer dan
tien jaar naar vragen. Camera’s
tegen sluikstorten is OK. Maar
waar blijven de slimme camera’s
die inbrekersbendes kunnen opsporen?

SOCIALE STAD
WARME STAD
Het Vlaams Belang heeft altijd
gesteld dat een politiek die armoede wil bestrijden niet alleen
mensen uit de armoede moet halen, maar er ook moet voor zorgen dat bestaansonzekeren niet
in de armoede vallen.
De echte armoede in Vlaanderen blijft vaak verborgen. Daar
hebben de lokale besturen een
belangrijke taak. Het Vlaams Belang wil dat de Welzijnsdiensten
van onze stad actief op zoek
gaan naar armoede.
Zij moeten rechthebbenden wegwijs maken in de dienstverlening
en lokale premies, tegemoetkomingen en sociale rechten
waarin het lokale bestuur een rol
speelt, automatisch toekennen
aan rechthebbenden.
Op die manier moet voorkomen

worden dat mensen die behoren
tot minder bevoorrechte groepen, buiten hun wil uit de boot
vallen.
De huur neemt een aanzienlijke
hap uit het gezinsbudget. Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen worden geconfronteerd met te zware huurkosten.
Als sociale volkspartij wil het
Vlaams Belang voor iedereen
een kwalitatieve en betaalbare
woonst. Het Vlaams Belang hekelt dat onze sociale huisvesting
alsmaar meer wordt gezien als
een oplossing voor buitenlandse
gelukzoekers. We zeggen klaar
en helder: er moet een rem gezet worden op de instroom van
niet-Europese immigranten in de
sociale huisvesting.

Steden en gemeenten moeten
zich verbinden tot deugdelijke
dienstverlening op maat aan
elke inwoner. De stedelijke klachtenbehandelaar of ombudsdienst
moet toezicht houden op het nakomen van deze verbintenis en
actief optreden indien de stad
die niet respecteert.
Het Vlaams Belang wil dat elke
stad en gemeente een uitnodigend, maar realistisch lokaal
middenstandsplan
opmaakt.
Daarin moet zeker oog zijn voor
de bereikbaarheid van de han-

2.
3.
4.
5.
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7.

VLAAMSE STAD
Onze samenleving lijdt onder
grootschalige
immigratiestromen. Als gevolg van immigratie
zal de bevolkingsdruk de komende vijftien jaar nog stijgen.
Daarom bepleit het Vlaams Belang een wettelijke regeling die
in welbepaalde omstandigheden de immigratiedruk – die in
feite veroorzaakt is door de federale immigratiepolitiek – van
antwoord kan dienen door een
vestigingsstop toe te passen.

8.

Vlamingen moeten zich thuis
kunnen voelen in hun steden,
dorpen en gemeenten. Het behoud van het Vlaams karakter
en het respecteren van het Nederlands zijn daarvoor zeer
belangrijk.Ook bij openbare
werken moet erop toegezien
worden dat ze uitgevoerd worden door werknemers die het
Nederlands machtig zijn. Het
is belangrijk dat de inwoners
kunnen communiceren met de
mensen die werken uitvoeren in
hun straat.

IEDEREEN
delszaken (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.
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.

2 AliceDE
DECKERS
VOOR
GEMEENTERAAD
62 jaar, Maasmechelen, huisvrouw

1.

SPORT VOOR
GOED BESTUUR

UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

VEILIGE STAD

1 Leo
JOOSTEN
UW
70KANDIDATEN
jaar, Lanaken, politiecommissaris op rust

Het Vlaams Belang benadrukt
de lokale verantwoordelijkheid.
Het tekort aan sportinfrastructuur
kan opgevangen worden door
afspraken te maken over het gebruik, de kosten en de bouw van
sportinfrastructuur (vb. zwembad) met buurtgemeenten.
Ook moet er aandacht zijn voor
het gebruik van elektrische fietsen.Deze houden ouderen ongetwijfeld langer mobiel. Spijtig
genoeg zien we een toename
van fietsongevallen met senioren. Ondersteuning vanuit
stedelijke sport- en seniorendiensten is aan te bevelen.

3 Sam MARX

37 Wouters
jaar, Tongeren, arbeider
Suzy

bediende

De JEURISSEN
Vriendt
4JorisGil

bediende

72 jaar, Bilzen, regentes op rust

Bieke Gielen

5RudiAlice
ROEMANS
Van Cauwenbergh
67 jaar, Lanaken, huisvrouw

Daphne Francis

bediende
arbeider
zorgkundige

6Danny
Isabelle
VANHERLE
Meurrens
bediende
47 jaar, Tongeren, huivrouw

Philip Vervloesem

verpleegkundige

7 Robert WELKENHUYZEN
74 jaar,
arbeider op
rust
Maria
VanMaasmechelen,
der Bruggen
bediende

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!

