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Editie stad Tienen

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. Dat is wat het 
Vlaams Belang Tienen wil. Terwijl 1 op 6 landgenoten in armoede 
leeft, blijven wij het OCMW van de wereld spelen. Dat moet stop-
pen. 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 intercom-
munales, wel om uw stem te laten horen in het stadhuis. 

Met uw steun maken we van Tienen opnieuw een aangename, veili-
ge en sociale stad. Met uw steun wordt Tienen weer van óns!

Joël DEREZE
Lijsttrekker Gemeenteraad
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D 1 Willy SMOUT 

 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 
 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

Voor Vlaams Belang Vlaams-Brabant komen onze eigen mensen op 
de eerste plaats. Een gezond principe, dat ongeveer alle andere vol-
keren hanteren. 

Of het nu gaat om betaalbare rusthuizen, so-
ciale 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 wil-
len 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 provincie 
Vlaams-Brabant

1. EEN GEZONDE OMGEVING
Korte ketens tussen producent en verbruiker moeten door de pro-
vinciale landbouwdienst worden gestimuleerd.

2. VEILIG EN VLOT VERKEER
Veilig verkeer vereist niet noodzakelijk traag verkeer. Vlaams Be-
lang pleit voor intelligente dynamische sturing in ‘groene golven’.

3. BETAALBAAR WONEN IN EIGEN STREEK
Vlaams Belang pleit voor een voorrang voor jonge Vlamingen met 
een band met de streek bij het toekennnen van sociale woningen.

4. VLAAMSE EIGENHEID VRIJWAREN
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, straatcriminali-
teit en bendevorming. Geradicaliseerde moslims moeten apart van 
andere gevangenen worden opgesloten en illegalen uitgewezen.

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.

ONZE SPEERPUNTEN

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!



Over de islamisering, de vesti-
ging van moskeeën, de sociale 
huisvesting en het Vlaamse ka-
rakter, wil Vlaams Belang Tienen 
dat we zelf neen kunnen zeggen 
tegen wat Tienen van hogerhand 
wordt opgedrongen. 

Wij willen dat Tienen opnieuw 
zélf het eigen lot kan bepalen. 
Wij willen de Vlaamse partij zijn 
die opnieuw hoop geeft aan de 
zwijgende mensen van het eigen 
volk, die het beu zijn om alles zo 
maar te moeten ondergaan. Van-

daar dat wij voorstanders zijn 
van een gemeentelijk referen-
dum, dat bindend moet zijn. Het 
Vlaams Belang Tienen wil dat de 
Tienenaars rechtstreeks invloed 
kunnen uitoefenen op het loka-
le beleid. Daarom moet in het 
decreet Lokaal Bestuur worden 
ingeschreven dat een gemeen-
telijke volksraadpleging en een 
volksraadpleging beslissend is.  

Vlaams Belang Tienen komt op 
voor een transparant en open 
beleid. 

Bijna driekwart van het huishou-
delijk afval belandt in een of ande-
re materiaalrecuperatie en krijgt 
een nieuw leven als grondstof of 
via hergebruik. De Vlaming vindt 
terecht dat grondstoffen best zo 
veel mogelijk worden hergebruikt 
en dat de onderdelen van produc-
ten worden gerecycleerd op het 
einde van hun levensduur. Wie 
goed sorteert, mag daarvoor dan 
ook worden beloond.

Het Vlaams Belang Tienen wil 
daarom dat inwoners die hun ge-
scheiden afval naar het container-
park brengen en dus eigenlijk een 
grondstof aanbieden, niet nog 
eens extra moeten betalen voor 
deze dienstverlening. 

Wie aan het milieu en zijn leef-
omgeving denkt door een bezoek 
aan het containerpark, moet dat 
dan ook gratis kunnen doen.

De verkeersdrukte in Tienen neemt 
in de buurt van de vele scholen en 
op de vernieuwde ring sterk toe. 

De meerderheid van de Tie-
nenaars vindt het verkeer niet 
veilig genoeg om kinderen alleen 
naar school te laten gaan zo blijkt 
uit een onderzoek.

Fijn stof en geluidshinder bedrei-
gen dagelijks onze gezondheid 
en tasten de leefbaarheid van 
onze stad aan. Vandaar dat het 
Vlaams Belang Tienen een om-
vangrijk mobiliteitsplan met vele 
concrete voorstellen heeft uitge-
werkt. 

Zo stellen wij voor om de bussen 
van de Lijn niet meer toe te laten 

tot de binnenstad (behalve voor 
de marktbussen) en om een eigen 
stadsnet met zelfrijdende com-
fortabele elektrische busjes uit te 
bouwen. 

De realisatie van de noordelijke 
ring moet dringend uitgevoerd te 
worden. 

Vlaams Belang Tienen wil meer 
ruimte geven aan fietsers door de 
verkeersdoorstroming in het cen-
trum drastisch aan te pakken. 

Voetgangers verdienen propere, 
brede en goedonderhouden voet-
paden. 

Een ander en beter parkeerbeleid 
dringt zich op!

Het Vlaams Belang Tienen wil 
dat de Welzijnsdiensten van 
onze stad actief op zoek gaan 
naar mensen in armoede. Zij 
moeten rechthebbenden weg-
wijs maken in de dienstverlening 
en lokale premies, tegemoetko-
mingen en sociale rechten. Op 
die manier moet voorkomen 
worden dat mensen die beho-
ren tot minder bevoorrechte 
groepen, uit de boot vallen. 
Wie recht heeft op een socia-
le woning maar op een lange 
wachtlijst is beland, moet een 
huursubsidie ontvangen.

24% van de Tienenaars mijdt af 
en toe bepaalde plekken in de 
stad. De agenten van de politie-
zone Tienen/Hoegaarden regis-
treerden op een jaar tijd 1.198 
diefstallen, afpersingen en ge-
weldmisdrijven, omgerekend 
zo’n 35 per duizend inwoners. 
In soortgelijke gemeenten gaat 
het gemiddeld om 33,6 feiten 
per duizend inwoners.

Het Vlaams Belang Tienen wil 
dat er streng opgetreden wordt 
tegen elke daad die de onvei-
ligheid van de stad verhoogt. 
Consequent en altijd. 

Nultolerantie moet ook gelden 
voor druggebruik, vandalisme 
en werkelijke overlast. Alsook 
voor het verbaal of fysiek inti-
mideren van onder meer onze 
meisjes en onze vrouwen. 

1 Joël Dereze, beroepsopfficier op rust

2 Sabrina Willems, zelfstandige

3 Toon Struyven, leraar/ingenieur op rust

4 Tessa Peelman, bediende

5 Hans Nijns, zelfstandige

6 Iris Vansteyvoort, logistiek medewerker

7 Zana Khalil, bediende

8 Nicole Beynen, huisvrouw

9 Maurice Ausloos, onderhoudspersoneel

10 Patricia Dalemans, arbeidster

11 Niko Kustermans, arbeider

12 Marie-José Drossart, gepensioneerd

13 Frederik Vandelannoote, technisch ingenieur

14 Gwenny Rollof, gezinshulp

15 David De Lil, leraar

16 Nancy Janssens, arbeidster

17 Werner de Saffel, gepensioneerd

18 Nathalie Lurquin, arbeidster

19 Björn Luckermans, arbeidster

20 Magali Van Nuffelen, huisvrouw

21 Lorenzo Luxem, werkloos

22 Joëlla Beine, zelfstandige

23 Ciska Putzeys, arbeidster

24 Greet Decleir, bediende

25 Anne-Marie Van Houcke, mindervalide

26 Shirley Stevens, gepensioneerd

27 Armand Mahy, gepensioneerd

28 Freddy Mathues, zelfstandig zaakvoerder

29 Benny Canderbeek, ambtenaar

ECHTE INSPRAAK VOOR

ALLE TIENENAARS

BETERE DOORSTROMING

EEN PROPERE STAD 
ZONDER ZWERFVUIL

MINDER
ARMOEDE

TIENEN 
EEN VEILIGE STAD

VAN HET VERKEER
UW TIENSE KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


