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

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, redactieverantwoordelijke

20 Philip CLAEYS
53 jaar, Overijse, directeur

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.

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!
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.

TERNAT

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

Roger VANDENDRIESSCHE
Lijsttrekker Gemeenteraad Ternat

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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1 Klaas SLOOTMANS

ONZE

MENSEN
Editie gemeente Ternat

BENADRUKKEN
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. Het
Nederlands moet in Vlaanderen
niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar
moet in onze steden en gemeenten ook de omgangstaal zijn en

blijven. In het straatbeeld worden
verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt. Ambtenaren die in contact komen met
het publiek, moeten zich strikt
aan de taalwetgeving houden.
Ook bij openbare werken moet
erop toegezien worden dat ze
uitgevoerd worden door werknemers die het Nederlands machtig
zijn.

DOOR NULTOLERATIE
Het Vlaams Belang wil dat er
opgetreden wordt tegen elke
daad die de onveiligheid van
een buurt, een wijk, de gehele
stad of gemeente verhoogt. Consequent en altijd. Dat gaat dus
heel wat verder dan een politioneel optreden ten aanzien van
straat- en geweldcriminaliteit.
Nultolerantie moet ook gelden
voor druggebruik, vandalisme

en andere overlast. Voor het verbaal of fysiek intimideren van
onder meer vrouwen en homo’s.
Al zeker voor rellen die worden
uitgelokt door ‘groepen jongeren’ met de bedoeling te laten
zien wie in de wijk de feitelijke
baas is. Het is belangrijk dat
Justitie daarin mee stapt met een
lik-op-stukbeleid.

WONINGEN VOOR

BEHOEFTIGE VLAMINGEN
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.
Sociale huisvesting moet beter
gespreid worden, zodat lagere inkomenscategorieën in elke
gemeente toegang hebben tot
sociale huisvesting. Het Vlaams
Belang is van mening dat de
Vlaamse sociale huisvesting een
echte volkshuisvesting moet zijn
waar Vlamingen met een bescheiden inkomen een woning kunnen
huren aan een redelijke prijs.
Private verhuur van kwalitatieve
woningen tegen betaalbare prijzen moet nog beter ondersteund

worden. Wie recht heeft op een
sociale woning maar op een
lange wachtlijst is beland, moet
een huursubsidie ontvangen. Via
gerichte premies moeten oudere
woningen energiezuinig worden
gemaakt of vervangen worden
door vernieuwbouw. Dit moet
een einde maken aan de hoge
energiekosten, waar bepaalde
lage inkomenscategorieën nu
mee geconfronteerd worden.
Het Vlaams Belang hekelt dat
onze sociale huisvesting alsmaar
meer wordt gezien als een sociaal vanget 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.
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VLAAMS KARAKTER

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

HARDE AANPAK

2 Alice
VOOR
DEDECKERS
GEMEENTERAAD
62 jaar, Maasmechelen, huisvrouw

LANDELIJKE GEBIEDEN

VRIJWAREN
Het Vlaams Belang stelt vast dat
er nog altijd 40 000 hectare
woongebied is dat niet is aangesneden. Er liggen nog steeds
veel onbebouwde percelen in
het bestaande woongebied. Die
moeten eerst worden aangesproken.
Vlamingen willen wonen in de
stad wanneer die veilig is en
werken, een goed school- en
sportaanbod en winkelen zich
dicht bij huis bevinden. Rust
zoeken zij in voldoende ruimte
en groen. Ook in de stad.
Stadsparken die ruimte geven
aan sportieve recreanten, speelweiden combineren met rustige
zitplaatsen en die voorzien in
zones waar echt kan geravot
worden, dragen onmiskenbaar in hoge mate bij aan de
leefbaarheid van de stad. Het
Vlaams Belang pleit ervoor dat
de steden een vast percentage
van hun inkomsten uit industriële activiteiten besteden aan het
aanleggen en onderhouden van

1. 3
Roger
Vandendriessche
Sam
MARX
37 jaar, Tongeren, arbeider

2. Louisa De Troch

4 Gil JEURISSEN

3. Gunter
72 jaar,Timmermans
Bilzen, regentes op rust

functionele groene ruimte op
hun grondgebied.
Stads- en streekontwikkeling
houdt voor ons ook de vormgeving van de stad, de gemeente,
het dorp in. Wat het Vlaams Belang betreft, is de strijd tegen de
lintbebouwing dan ook nog niet
beslecht.
Het Vlaams Belang wil dat, in
tegenstelling tot wat vandaag
gangbaar is, steden en gemeenten hun kernen versterken
binnen een afgelijnd uitzicht.
Dat we van gemeente naar
gemeente rijden tussen rijen
huisgevels, moet worden omgebogen. Gemeenten en dorpen
dienen er bovendien op toe te
zien dat ze niet ontgroenen en
hun open ruimte vrijwaren. Ook
de landbouw is hier een belangrijke factor. Dikwijls is het net de
landbouw die in heel wat gebieden voor het groene karakter
zorgt.

OPVANG
ASIEL
Het Vlaams Belang wil dat wanneer de federale regering wordt
geconfronteerd met een plots
capaciteitsprobleem in de opvang van vluchtelingen en zich
richt tot de lokale besturen, de
steden en gemeenten autonoom
moeten kunnen beslissen over
het al dan niet aanvaarden van
asielzoekers op hun grondgebied.

4. 5
Roeland
Walleghem
Alice Van
ROEMANS
67 jaar, Lanaken, huisvrouw

5. Wiske Boonen

Isabelle
VANHERLE
6. 6
Prudence
Thierens
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!

