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

TREMELO-BAAL

IS VAN

ONS

Onze gemeente verandert snel. Het eens zo landelijke karakter ervan verdwijnt door het huidige beleid en maakt plaats voor toenemende verstedelijking.
Gevolg: het wordt voor onze jongeren financieel zeer moeilijk hier te
blijven wonen. Het Vlaams Belang wil deze nefaste evolutie stoppen.
We moeten het groen dat nog rest bewaren en onze eigen mensen
op de eerste plaats zetten.
Uw stem in het gemeentehuis

EERST

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. Wij
spreken waar anderen zwijgen!
Met uw steun maken we van Tremelo-Baal opnieuw een leefbare,
veilige en Vlaamse gemeente. Tremelo-Baal is en blijft van óns!

Alain VERSCHAEREN
Lijsttrekker Gemeenteraad
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UW VLAAMS BELANGERS NAAR DE PROVINCIERAAD

1 Willy SMOUT

ONZE

MENSEN
Editie gemeente Tremelo-Baal

EEN LEEFBARE
GEMEENTE
Tremelo - Baal is een landelijke , groene gemeente met een
Vlaamse identiteit en dit willen
wij kost wat kost behouden.
Daarnaast is een bruisend (handels)centrum van groot belang
als trefpunt voor de inwoners.
Wederzijds respect is de hoeksteen voor een gemeente waar
het aangenaam wonen is voor
iedereen.

In Tremelo-Baal is iedereen welkom die onze waarden en normen aanvaardt.
Als Damiaangemeente hebben
we oog voor cultuur, zowel toekomstgericht als met respect voor
het verleden.
Kortom, wij willen een beleid
voeren waarop onze kinderen
trots kunnen zijn.

CRIMINALITEIT:

UW KANDIDATEN

HARDE AANPAK

VOOR DE GEMEENTERAAD

Het Vlaams Belang wil dat er
streng opgetreden wordt tegen
elke vorm van criminaliteit, dit
consequent en altijd! Dat gaat
dus heel wat verder dan een
politieoptreden ten aanzien van
straat- en geweldcriminaliteit.
Nultolerantie moet ook gelden
voor druggebruik, vandalisme
, overlast en voor het verbaal
of fysiek intimideren van onder
meer meisjes, vrouwen en holebi’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.
We moeten ook de aangifte-be-

reidheid stimuleren via het beter
bekend maken van de elektronische aangifte. Ook het aantal
feiten dat via deze weg kan worden aangegeven, moet uitgebreid worden.
Een hulpmiddel tegen de vele
inbraken is het plaatsen van
ANPR-camera’s, iets waar het
Vlaams Belang al lang voor pleit.
De zichtbare aanwezigheid van
politiemensen op straat maakt
de politie meer aanspreekbaar
en verbetert de samenwerking
tussen inwoners en politie. De
wijkagent heeft dan ook een niet
te onderschatten preventieve en
proactieve rol.

EEN FINANCIEEL GEZONDE
GEMEENTE
Vlaams Belang wil van Tremelo
- Baal een modelgemeente maken inzake kostenefficiëntie.
We willen een onafhankelijke
doorlichting, door een extern
bureau, van inkomsten en vooral uitgaven van de gemeente.
In afwachting van deze doorlichting dient spaarzaam omgesprongen te worden met de
financiële middelen en dienen
geldverslindende projecten te
worden vermeden.

Vlaams Belang heeft andere prioriteiten in onze gemeente.
Voor ons moet er dringend meer
ingezet worden op veiligheid
vooral inzake brandbestrijding.
Onze gemeente is voor de
brandweer niet snel genoeg bereikbaar. Als we geen werk maken van een eigen brandweervoorpost kan dit in de toekomst
mensenlevens kosten!

SENIOREN
INSPRAAK VOOR BURGERS
Het Vlaams Belang wil de inwoners van Tremelo - Baal meer
inspraak geven. Over belangrijke beslissingen en investeringen
moet een bindend gemeentelijk
referendum worden gehouden.
Vlaams Belang wil ook resoluut
een einde maken aan elke vorm
van vriendjespolitiek. Bij aanwer-ving moet iedereen een eerlijke kans krijgen. Bij het toekennen van sociale voorzieningen

moet voorrang worden gegeven
aan mensen die een band hebben met onze gemeente.
Vlaams Belang is een groot voorstander van directe democratie
en vindt dat de kiezers zelf en
rechtstreeks hun burgemeester
moet kunnen aanduiden. Wie
de meeste stemmen haalt, wordt
burgemeester. Punt.

Alain VERSCHAEREN

reactoroperator

2.

Nadia VAN BEUGHEM

bediende

3.

Ludo GEUENS

Ere-Adviseur-Generaal

4.

Anja NUYTS

logistiek medewerker

5.

Peter

6.

Carine BORREY

ambtenaar

7.

Quinten DHAENENS

student bio ingenieur

8.

Suzy TENIERS

bediende

9.

Schani GEUENS

catering & eventverantwoordelijke

JANSSENS

zelfstandige

10. Rebecca MARTINEZ GARCIA bediende

AANDACHT VOOR

DEMOCRATISCHE GEMEENTE:

1.

Senioren vormen een steeds
groter wordende groep in onze
samenleving.
Prioritair is dat mensen in hun
eigen vertrouwde omgeving
oud kunnen worden. Daarom
is het noodzakelijk dat onze
gemeente het aanpassen en
verbouwen van woningen, met
het oog op levenslang wonen,
ondersteunt.
Daarnaast wil Vlaams Belang
dat een seniorenconsulent de
ouderen begeleidt in hun zoektocht naar de juiste ondersteuning en eenzaamheid en armoede detecteert.

11. Glenn VAN DE VELDE

arbeider

12. Nadia MENDONCK

zorgkundige

13. Wendy VAN DIJCK

arbeider

14. Tom DHAENENS

ambtenaar

15. Guido VAN HECKE

gepensioneerd leraar

16. Diana VAN BEUGHEM

huisvrouw

17. Jan DE KWANT

E&I-specialist

18. Maria DE BAKKER

gepensioneerd

19. Rudy CLINCKEMAILLIE

arbeider

20. Magda VAN HECKE

gepensioneerd

21. Michel PEETERS

gepensioneerd mijnwerker

22. Marina MASSU

bediende

23. Roger CLAES

gepensioneerd ambtenaar

