ONZE SPEERPUNTEN

2 Hilde MOMBAERTS

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST

35 jaar, Beersel, woordvoerder 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, hoofdredacteur

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.

VILVOORDE

WEER VAN

ONS

Op 14 oktober kan u kiezen voor een ander beleid.
U kan kiezen voor een stad waar de jeugd zich weer kan amuseren,
waar onze ouderen zorgeloos kunnen genieten en waar jonge gezinnen een veilige thuis vinden.
U kan kiezen voor een stad waar we geen toegevingen meer doen
aan de islam, een stad waar iedereen ‘s avonds veilig kan wandelen, behalve de criminelen.

EERST

Een stad waar het weer fijn is om te wonen, te werken en handel te
drijven.
Kortom: een ander en beter Vilvoorde, voor ons, onze kinderen en
kleinkinderen.
Kies dus Vlaams Belang en samen maken we Vilvoorde weer van ons!

Jurgen Van Duyse

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 Vilvoorde

GEEN NIEUWE

MOSKEE!
De stad Vilvoorde koopt de
Asiat-site voor 10 miljoen
euro
Een deel van de site zou verkocht
worden aan de vzw Annasr, zodat ze de moskee, die nu aan
de Mechelsesteenweg ligt, kunnen verhuizen naar de Asiat-site.
Op promofilmpjes van de moskee is te zien dat ze een grote
uitbreiding plannen: de huidige
moskee beschikt over 15 klassen
voor islamonderricht, waar 700
kinderen les volgen. Men zou dit

willen uitbreiden naar 35 klassen!
En dit in de stad waar de meeste
Syriëstrijders vandaan kwamen.
Van de 41 strijders die vertrokken in Halle-Vilvoorde, kwamen
er 29 uit onze stad. Deze werden vooral gerecruteerd aan de
moskee.
Feit: toen de Syriëstrijders waren
vertrokken daalde het aantal inbraken uit voertuigen met maar
liefst 42%. Toeval?

WINKELLEEGSTAND

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD

AANPAKKEN
Wie door de Leuvensestraat
wandelt, kan er niet omheen:
één na één verdwijnen de handelszaken uit het straatbeeld.
Doordat de grote ketens zich
terugtrekken, valt de leegstand
des te meer op. Maar ook kleine
zelfstandige winkels komen meer
en meer leeg te staan.
Het lokale bestuur zou meer rekening moeten houden met de
eigen aandachtspunten van het
winkelgebied.
Ook de horeca krijgt flinke klap-

pen. De nieuwe ‘Vilvoordenaars’
gaan niet op café of op restaurant. Dit is vooral te merken in
de buitenwijken, waar kleine
dorpscafé’s hun vaste klanten
zien vluchten naar meer leefbare
gemeenten.

1.

VAN DUYSE Jurgen

2.

DE LAET Claudia

3.

CLAUS Steven

Ook de verfransing in vele handelszaken neemt toe, waardoor
de Vilvoordenaar zich minder en
minder thuis voelt in eigen stad,
en zijn boodschappen doet in
steden waar men wel in de eigen taal wordt bediend.

4.

TORREELE Marleen

5.

VAN RIET Rony

6.

SCHREVENS Alison

7.

BREMANS André

8.

VAN DUYSE Chayenne

9.

CAUDRON Gunther

ZWERFVUIL
STRENG BESTRAFFEN
Zwerfvuil is de laatste jaren een
echte plaag geworden in onze
stad. Vooral aan glasbollen, kledingcontainers en vuilnisbakken
blijft het afval soms lang liggen.
Een snelle interventie en steeds
trachten om de vervuiler te identificieren zijn nodig. Vervuilers
strenge straffen opleggen zal
hen tot inkeer brengen.

Ook een mogelijkheid is scholen
en jeugdverenigingen betrekken
bij opruim- en onderhoudsakties. Jong geleerd is immers oud
gedaan.
Wie bovendien goed sorteert
en gescheiden afval naar het
recyclagpark brengt, moet volgens ons niet extra betalen voor
deze dienstverlening.

CRIMINALITEIT
KORDATE AANPAK

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 sociale woonblokken in de hand werken en de
vervreemding tegengaan.

Volgens de cijfers van de politiezone ViMa is de criminaliteit
sterk gedaald, behalve dan de
werfdiefstallen. Men vergeet
wel te vermelden dat de aangiftebereidheid bij slachtoffers
eveneens een sterke daling
kent. Slechts 48% van de handelaars doet altijd een aangifte
bij diefstal. Wij pleiten ervoor
dat meer agenten de straat op
gaan, GAS-boetes juist worden ingezet, inrichten van meer
buurtinformatienetwerken en inzetten van ANPR camera’s met
nummerplaatherkenning.

10. VERMEULEN Marleen
11. DE DECKER Lydia
12. DE MAN Filip

