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Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem

beperkt de schade en komt niet
verzwakt uit de verkiezingen!

Een sterke	c

I

n de verliescijfers voor onze partij betekent onze
afdeling toch een lichtpuntje. Met een beperking van het
verlies tot een derde van onze stemmen en zetels houden
we stand tegen de N-VA-vloedgolf die over Vlaanderen is
gespoeld.
In 2006 haalde het Vlaams Belang een
grote overwinning op het lokale vlak door
overal met grote sprongen vooruit te gaan.
Dat we in 2012 een verlies zouden moeten
incasseren, stond in de sterren geschreven. Dat de schok zo groot ging zijn, hadden weinigen voorzien. Over oorzaken en
remedies gaan we het hier op deze plaats
niet hebben, zeker is dat we in Scherpenheuvel-Zichem we de moed niet laten
zakken, in tegendeel.
In 2006 haalden we net geen 15%, op 14
oktober 2012 zijn we geland op 9,6%.
Meteen goed voor het beste resultaat in de
ganse provincie Vlaams-Brabant voor een
Vlaams Belanglijst. Hierover mogen we
best trots zijn! We zien met volle vertrouwen de toekomst tegemoet, temeer omdat deze verkiezingen gezorgd heeft voor
een hechte en dynamische ploeg. Met
dit verjongd team zijn we nu al aan het

werken voor de uitdaging van 2014! De
samenvallende verkiezingen voor Vlaams
Parlement, Federale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees parlement.
De plaatselijke afdeling wil een ankerpunt
zijn voor de Vlaams Belangwerking in de
omliggende gemeenten!
Voor het overige willen we ook gelukwensen aan de kandidaten van die andere
Vlaamsgezinde partij, N-VA, zij hebben
er een sterke campagne op zitten. Zij behaalden 5 zetels die ze voornamelijk bij
CD&V en SP.a wegsnoepten. De Vlaamsnationale fracties in de gemeenteraad tellen nu samen 7 zetels, dat kan voor vuurwerk zorgen! Het Vlaams Belang zal een
sterke en inhoudelijke oppositie blijven
voeren en blijven bewijzen dat radicale
oppositie niet alleen nodig is maar ook
nuttig blijft!

Joris De Vriendt is blij met een
vernieuwde ploeg.
Ik ben actief bij het Vlaams
Belang sinds 2006 en heb de
laatste jaren een verschuiving
gezien naar nieuwe en jonge
mensen. Zelf ben ik ook in de
gemeenteraad gekomen door
Nicole Van Cauwenbergh op te volgen. Nu staan we klaar met nieuwe
mensen in gemeenteraad en bestuur.
Op een moment dat onze partij moet
opboksen tegen cordon sanitaire en
de concurrentie van en N-VA, die
kan oogsten waar het Vlaams Belang

heeft gezaaid, is dat niet vanzelfsprekend. We bewijzen dagelijks
dat onze partij nog niets van de
aantrekkingskracht van haar
programma heeft verloren maar
we beseffen wel dat we moeten
vernieuwen en verjongen. We bewijzen dit ook in onze gemeente en we
willen een trekker zijn voor andere afdelingen en onze stempel drukken op
het oppositiewerk. Het Vlaams Belang
blijft meer dan ooit sterk staan in onze
gemeente.

Vanaf 2013 op post met een vernieuwde en verjongde ploeg!
Op 2 januari 2013 zullen nieuw verkozenen Joris De Vriendt en Koen Vranken plaats nemen in de gemeenteraad. Voor Joris is het
geen volledig nieuw gegeven. Hij was immers al een paar jaar als opvolger van Nicole Van Cauwenbergh in de gemeenteraad actief maar is nu voor de eerste keer verkozen. Maria Van der Bruggen en Peter Naulaerts keren niet meer terug in de gemeenteraad.

ke	campagne

D

Koen Vranken,
een opgemerkt kandidaat!

at de kiezers anno 2012, ook Vlaams Belangkiezers,
een nabije en herkenbare kandidaat vragen, dat hadden Koen Vranken en vriendin Inge goed begrepen.

Koen is al een paar jaar actief in het
Vlaams Belang en zet zich plaatselijk
maar ook regionaal in bij de Vlaams Belang Jongeren. Hij besliste er voor de
campagne volledig voor te gaan en
dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Als zoon van een plaatselijk
bedrijfsleider en actief in het verenigingsleven kan hij rekenen op
een ruime achterban die hem volop heeft gesteund. Op de Keiberg en de
Loboswijk en omgeving was hij dan ook
niet weg te denken. Even voorstellen:
Koen, wat drijft je in de lokale politiek?
“Een sterk Vlaams Belang met haar radikaal en eigentijds programma, is nodig om druk op de ketel te houden om
te zorgen voor een echte omwenteling in
dit land. Maar een sterk Vlaams Belang
betekent ook dat we plaatselijk ook goed
verankerd blijven. Ik wil bereikbaar zijn
voor iedereen die vragen of opmerkingen
heeft en wil met de suggesties van de mensen en eigen Vlaams Belang voorstellen
een scherpe maar opbouwende oppositie
voeren. De meerderheid in onze gemeente
blinkt immers niet uit in openheid en goede communicatie met inwoners, ondernemers en verenigingen. In verkiezingstijd

zie je iedereen wel de deuren plat lopen en
beloftes doen maar ik wil bewijzen dat het
Vlaams Belang elke dag zegt wat de gewone Vlaamse man of vrouw in de straat
denkt. “
Wat zijn je voornaamste aandachtspunten?
“Wat me de laatste maanden vooral getroffen heeft, zijn de vragen waar
burgers, bedrijven en verenigingen mee
blijven zitten. Ik heb veel mensen kunnen
helpen door hen de juiste informatie te
bezorgen maar het wijst vooral op een tekortkoming van de bestuursmeerderheid.
De meerderheid blijft spijtig genoeg dezelfde, daarom vrees ik dat de bestuursstijl
even gesloten blijft en het communicatiebeleid ondermaats. Teveel beleid wordt
beslist achter gesloten deuren. Vriendjespolitiek is een zwaar woord maar er zijn
toch een aantal mistoestanden die daar
aan doen denken! Als oppositiepartij zal
het Vlaams Belang haar rol waakzaam
blijven en blijven streven naar een open
en beter beleid. Daar wil ik me vooral
voor inzetten! Onze fractie mag dan wel
de kleinste zijn in de gemeenteraad, ze is
de actiefste en zal dat blijven! ”

Het Vlaams Belang wenst u en uw
familie een vreugdevol en strijdbaar 2013
Maria Van der Bruggen

kijkt naar de toekomst!
Maria Van der Bruggen had in haar
thuisbasis Schoonderbuken te kampen
met een sterke concurrentie van
de collega’s van N-VA.
Hierdoor kon ze geen tweede termijn aan haar huidig mandaat koppelen. Naast de gemeenteraad had
Maria ook de PWA en de raad voor het
Autonoom Gemeentebedrijf als actieterrein. Ze kijkt met genoegen terug op de

afgelopen zes jaar. “Ik was vooral begaan
met de kleine problemen en vragen van de
gewone mensen. Aan mij waren
geen grote tussenkomsten besteed
maar ik heb steeds geprobeerd er
voor te zorgen dat kleine maar
vervelende slordigheden van het
bestuur werden rechtgezet. Ook
vind ik dat regels er zijn voor iedereen.
Als ze niet rechtvaardig worden toegepast
moeten ze maar worden afgeschaft!

Inbrakenplaag: van kwaad naar erger

V

orig jaar was er al een sterke stijging van
het aantal woninginbraken. Uit cijfers die de
federale politie bekendmaakte, blijkt dat deze
evolutie zich dit jaar onverminderd heeft verder gezet.

Als de huidige tendens zich doorzet, belooft 2012 zelfs een recordjaar te worden.
Sinds 2000 nam het aantal woninginbraken met 11 procent toe. Gemiddeld gaat
het ondertussen om meer dan 200 feiten
per dag.

vreemde afkomst. De populariteit die België in het buitenlandse criminele milieu geniet,
is een rechtstreeks gevolg van de
feitelijke straffeloosheid die in
dit land heerst.

Import van criminaliteit Misdaad loont
Het is geen geheim dat heel wat van deze
feiten worden gepleegd door rondtrekkende - veelal Oost-Europese - bendes,
die dit land hebben uitgekozen tot hun
geliefkoosd actieterrein. Bij minstens 30
procent van alle inbraakdossiers zijn de
daders buitenlanders. Bij de zware zaken
is tot 90 procent (!) van de daders van

Die straffeloosheid, in combinatie met
een politiek van open grenzen, heeft de
boodschap de wereld ingestuurd dat misdaad hier loont, waardoor dit land tot een
vrijhaven van het banditisme dreigt te
worden. Het enige antwoord op de stijgende criminaliteitscijfers is een kordate
aanpak. Gevangenisstraffen moeten daad-

werkelijk worden uitgezeten en buitenlandse criminelen moeten bovendien hun
straf in hun landen van herkomst uitzitten.
Tot slot moet in de strijd tegen de buitenlandse criminele bendes werk worden gemaakt van een gerichte herinvoering van
de grenscontroles.

Sociale woningen:
Er zijn 91.926 wachtenden voor u!

N

og nooit waren er in Vlaanderen
zoveel kandidaten voor een
sociale woning.

Momenteel staan niet minder dan 91.926
kandidaten in geschreven op een wachtlijst. In steden kan de wachttijd ondertussen oplopen tot twee of zelfs drie jaar. Dat
bleek uit vragen van Filip Dewinter aan
de Vlaamse minister voor sociale huisvesting.

1 op 4 is vreemdeling
De massa-immigratie zorgt onmiskenbaar voor een grote druk op de sociale
woningmarkt. Zo’n kwart van de sociale

4449
Zoveel Vlaamse bedrijven gingen in de eerste 10 maanden
van 2012 failliet.

woningen in
Vlaanderen
wordt toegewezen aan
vreemdelingen. Voor een
goed begrip:
in dit cijfer zijn
de ‘Nieuwe Belgen’ niet inbegrepen. In
Gent, Mechelen en Aalst varieert het aantal niet-EU-burgers van een kwart tot een
derde. In Antwerpen loopt het aandeel
niet-EU-burgers zelfs op tot meer dan
de helft. Deze trend zal zich de komende
jaren verder doorzetten vermits het aan-

tal vreemdelingen op de
wachtlijsten ondertussen
is opgelopen tot bijna 27
procent.

Deens model
Voor het Vlaams Belang
moeten de toewijzingsregels voor sociale woningen dringend worden verstrakt. Net zoals
in Denemarken het geval is, moet iemand
die in aanmerking wil komen voor een sociale woning minstens zeven jaar legaal in
het land hebben verbleven en gedurende
minstens drie jaar bijdragen aan de sociale zekerheid hebben betaald.

8 op 10 zware diefstallen
geseponeerd
8 op 10 dossiers van zware diefstallen, zoals ramkraken en carjackings,
worden door het gerecht geseponeerd.
Niet minder dan 47.000 diefstallen
met geweld die in de afgelopen drie

jaar plaatsvonden, bleven zonder gevolg. Voor zakkenrollerij en ‘gewone’
diefstallen ligt het cijfer nóg hoger:
155.000 dossiers werden door het parket naar de prullenmand verwezen.

Ontslaggolf bij Ford, Philips, Bekaert,…

PS kraakt Vlaamse economie

T

erwijl premier Di Rupo verkondigt dat “de zaken
al bij al nog goed gaan”, kreunt Vlaanderen onder
zijn belastingsregering. Niet minder dan 205.000
Vlamingen gingen werkloos de kerstperiode in.

“A business that makes nothing but money is a poor business.” De historische
woorden van wijlen Henry Ford klinken
na het sociale bloedbad in Genk bijzonder bitter. Dag op dag 50 jaar na de eerste
steenlegging besliste de Ford-directie dat
de fabriek in Genk tegen 2014 de deuren
moet sluiten. Niet minder dan 16.000 banen komen hierdoor op de tocht te staan.
Na Renault Vilvoorde, Opel Antwerpen
en Volkswagen Vorst verliest Vlaanderen
opnieuw een industriële reus.

Waar is de ‘actieve
welvaartstaat’?
Maar ook in de bouw, de distributie, de
horeca en andere sectoren volgen de faillissementen mekaar angstvallig snel op.
Nooit eerder gingen in ons land meer bedrijven over kop dan in oktober 2012. In
Vlaanderen waren er 11 procent meer faillissementen dan vorig jaar. Niet minder
dan 205.000 Vlamingen zijn werkloos.

EU steunt Ford… in Turkije

D

e Europese Investeringsbank heeft 100 miljoen
euro uitgetrokken voor een Ford-fabriek in
kandidaat-lidstaat Turkije.

De EU steunt met andere woorden de
sluiting van Europese bedrijven (Ford
Genk en Southampton) en stimuleert
de vlucht van onze ondernemingen.
De SP.a reageerde verontwaardigd en
weende bittere tranen in de Kamer en
aan de poorten van Ford.

Rode hypocrisie
De socialisten pleiten immers al jaren
voor een Turkse toetreding tot de EU.
Dat dit ons nu al handenvol geld en

duizenden jobs kost, zal hen worst wezen. 10.000 jobs in Genk, om te beginnen.
Europees parlementslid Philip Claeys
laakte in het Europees Parlement de
hypocriete houding van de socialisten en eiste dat de miljardenbudgetten van het globaliseringsfonds nu
wel eens ingezet mochten worden in
de zwaar getroffen Vlaamse industrie, door ze onder meer te besteden
aan de herscholing en begeleiding van
de getroffen Ford-arbeiders.

De jongeren worden hierbij het zwaarst
getroffen: de werkloosheid neemt in deze
categorie toe met bijna 20 procent.
De ‘actieve welvaartstaat’ die de traditionele partijen al jaren beloven, is verworden tot een economisch kerkhof waar
ondernemers vluchten en sociale drama’s
welig tieren.

Noodzaak
Zolang België bestaat, zal Vlaanderen
onderworpen zijn aan de Waals-socialistische heerschappij en is een eigen economisch, industrieel en arbeidsmarktbeleid
onmogelijk. De Belgische boedelscheiding is geen romantisch ideaal, het is een
economische noodzaak.

Een beter Vlaanderen
voor een lagere prijs
Het sociaaleconomisch
programma van het
Vlaams Belang
56 blz.

Een brug te ver:
Turkije in de
Europese Unie
Een schets van wat zou
gebeuren indien Turkije
toetreedt tot de EU
78 blz.

Gratis bestellen?
info@vlaamsbelang.org
of 02/219 60 09

Peter Naulaerts kijkt terug op 18 jaar Vlaams Belang
werking in Scherpenheuvel-Zichem
Peter je wilde het wat kalmer aan doen
en de fakkel doorgeven aan een nieuwe
generatie?

met veel vertrouwen de volgende jaren tegemoet, de jonge ploeg gaat dat goed doen
en ik blijf actief.

Ja, na vele jaren de afdeling met
slechts enkele getrouwen getrokken
te hebben, staat er nu een nieuwe
sterke ploeg klaar. Dat was voor
mij het signaal om een stap terug
te zetten. Ik wil meer tijd besteden
bij mijn gezin. In 1994 ben ik begonnen
met een Vlaams-Belangwerking in Scherpenheuvel- Zichem en van af toen heb
ik de kar hier getrokken samen met een
klein aantal getrouwen. In 1994 stond ik
voor de eerste maal op de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen. In 2000 ben
ik samen met politiecommissaris op rust
Raymond Lauwers in de gemeenteraad
verkozen. Ik sluit nu een periode af van
18 jaar trekken van de werking in onze gemeente en 12 jaar gemeenteraad. Ik kijk

Wat is je in de 12 jaar gemeenteraad vooral bijgebleven?
Wat mij het meest getroffen heeft
is de politiek van ontkenning die
de meerderheid steeds gevoerd
heeft. Als het voor iedereen met wat gezond boerenverstand duidelijk was dat
er iets fout liep en dat werd door ons of
door ander oppositieleden aangeklaagd,
bestond de tactiek van de meerderheid er
in om te blijven ontkennen. Men heeft het
duidelijk moeilijk om fouten toe te geven
en neemt vragen en opmerkingen hierover
vaak persoonlijk op. Voor ons is het duidelijk dat een gemeentebestuur, met al zijn
niveaus, niet altijd perfect kan werken, dat
is geen erg. Maar als er iets fout is gelo-

Dynamische vrouwen tonen hun kunnen!
Twee opvallende nieuwelingen in de Vlaams Belangwerking die
meteen goed gescoord hebben op de lijsten en heel wat activiteit
aan de dag leggen zijn Vicky Aerts
en Suzy Wouters. Beide enthousiaste dames
zijn nieuw in onze werking maar hebben reeds
getoond wat ze in hun mars hebben.
We mogen nog veel van hen verwachten

pen of iets beter kan, dan moet dat kunnen
worden bijgestuurd. Iedereen kan bijleren
of de situatie kan veranderen of er kan een
betere oplossing opduiken tijdens of na
een bepaalde realisatie. Maar dan moet je
open staan voor suggesties en verbeteringen. Op dat vlak blijft de meerderheid een
ouderwetse bestuursstijl handhaven.
Heb je daar een paar voorbeelden van?
Het lijkt onnozel maar iedereen die de
brug van Testelt kent weet dat de wegversmallingen op de Dijk eerder verkeerspesters zijn dan verkeersremmers. Iedereen
die daar passeert weet dat dit vaak tot gevaarlijke situaties lijdt, het is schipperen
tussen de boordsteen en de spiegel van
de tegenligger en dat heeft niks met al of
niet overdreven snelheid te maken. Deze
situatie kan snel en goedkoop worden
opgelost maar het bestuur van CD&V en
OpenVLD wil gewoon niet toegeven dat
deze situatie een probleem oplevert. Net
als de problemen met een uitvoering en
afwerking van de werken in de Loboswijk
die al eens fout loopt , ontkenning is daar
het antwoord. Ontkenning en de mentaliteit van de kop in het zand steken, is dus
een handelsmerk van deze meerderheid.
Bedroevend en ouderwets vind ik dat.
Ik hoop dat dit verandert en wens de gemeenteraadsleden die hiertegen oppositie
moeten voeren veel succes.

Vlaming geeft jaarlijks maandloon aan Wallonië

H

erinnert u zich nog hoe bij de vorming van de
regering-Di Rupo met veel trompetgeschal werd
aangekondigd dat de transfers langzaam maar zeker
zouden worden afgebouwd?

16 miljard euro
Daar valt in de praktijk alvast niets van te
merken. Wel integendeel. Uit een nieuwe
studie van Vives, de economische denktank die verbonden is aan de KULeuven,
blijkt dat de jaarlijkse geldstroom van
Vlaanderen naar Wallonië ondertussen
is opgelopen tot liefst 16 miljard euro.
Omgerekend kosten de transfers elke
Vlaming nu al 2.500 euro per jaar. Dat
betekent concreet dat de Vlamingen elk
jaar een gemiddeld maandloon afdragen.
Beterschap is volgens onderzoekers ove-

rigens niet in zicht: alles wijst erop dat
de transfers tegen 2030 nog verder zullen
stijgen.

Georganiseerde diefstal
Deze jaarlijkse geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië is niet te rechtvaardigen. Ze vormen niet alleen een regelrechte aanslag op de Vlaamse welvaart en de
toekomst van onze kinderen, maar hebben
ook niet bijgedragen tot het economisch
herstel van Wallonië. Integendeel zelfs,
de onophoudelijke transfers ontnemen
Wallonië de prikkel om eindelijk orde op

zaken te stellen in het eigen huishouden.
De beruchte transfers hebben dan ook
niets te maken met ‘solidariteit’, maar alles met georganiseerde diefstal.

Alleen het Vlaams Belang
Het is onbegrijpelijk dat geen enkele
Vlaamse partij deze permanente afroming van Vlaamse welvaart fundamenteel in vraag durft stellen.
Alleen het Vlaams Belang pleit
ondubbelzinnig voor het opzeggen van dit diefstalabonnement ten nadele van
Vlaanderen.

Nieuws uit de provincieraad

I

n de schaduw van de gemeenteraadsverkiezingen
werd er op 14 oktober ook een nieuwe provincieraad
verkozen.

Zes jaar geleden waren we nog de grote
winnaar (van 10 naar 15), nu kregen we
een zwaar verlies te incasseren. ’t Kan
verkeren in de politiek!
Aan onze inzet de voorbije zes jaar kan
het niet gelegen hebben, want we waren er
veruit de actiefste fractie. Helaas hebben
de kiezers daar amper weet van, maar daar
valt weinig aan te doen. De kaarten zijn
gelegd, we zitten nu nog met 5 raadsleden
op de 72.
De politieke situatie in de raad is wel degelijk gewijzigd: CD&V-VLD-SP.A zijn
hun ruime tweederde meerderheid kwijtgespeeld en ze worden nu gedepanneerd
door Groen. Eigenaardig genoeg schoven
die hun ervaren en degelijke fractieleider
opzij om een volslagen bleu tot gedeputeerde te benoemen. Groen achter zijn
oren, maar wellicht rood van zijn ellebo-

genwerk?
Deze veelkleurige coalitie zal uiteraard
veel minder samenhang vertonen dan tevoren, maar N-VA buitenhouden uit dat
bonte gezelschap was de eerste prioriteit

“

Aan onze inzet de
voorbije zes jaar kan
het niet gelegen hebben,
want we waren er
veruit de actiefste fractie.

Benieuwd of Groen! nu ook geen controlemandaten zal gunnen aan de oppositie,
want in de vorige legislatuur hebben zij
dat ondemocratisch spelletje van de meerderheid steeds mee aangeklaagd, net zoals
wij.

Wij zijn uiteraard van plan om opnieuw
ons beste beentje voor te zetten en op een
constructieve manier oppositie te voeren.
Eén van de pijnpunten momenteel is dat
de provincie geld te veel heeft en dat ze
het dus breed laat hangen, op kosten van
de belastingbetaler die te veel
⑥ aan opcen①
⑤
tiemen betaalt op zijn woning. De op② voor 2013 wordt op 96,4 miljoen
brengst
geraamd, of zo’n 90 euro per inwoner.
Aangezien de taken van de provincie de
komende jaren beperkt zullen worden,
moet dat bedrag naar beneden.
Daarnaast vinden we dat de provincie
werk moet maken van een efficiënt netwerk van slimme camera’s (nummerplaatherkenning) rond de hoofdstad, om de criminaliteit terug te dringen.
In elk geval hopen we dat de N-VA, nu
met 19 mensen mee in de minderheid,
ook de Vlaamsgezinde krachten zal willen bundelen, of zal ze liever een spelletje
sanitaire schutkring spelen?
Jan Laeremans
Fractievoorzitter

Even voorstellen:

Willy Smout
uit Diest

Nico Creces
uit Aarschot

Daniël Fonteyne
uit Galmaarden

Mireille Buyse
uit Asse

Jan Laeremans
uit Grimbergen

Wanneer volgt Vlaanderen?

S

ommigen beweren dat de naties hebben afgedaan
en dat het nationalisme dood is. Niets is minder waar.
Nationalisme is niet voorbijgestreefd of oubollig,
maar springlevend. De Schotten mogen zich in 2014
in een referendum uitspreken over
onafhankelijkheid. Steeds
meer Schotten zijn het
beu dat de lucratieve
opbrengsten van de
oliewinning voor de
Schotse kust naar de Britse
schatkist vloeien.

Van Schotland tot
Catalonië
Enkele weken geleden betoogden ruim
1,5 miljoen Catalanen in Barcelona voor
onafhankelijkheid. Ook in het welvarende
Catalonië neemt de wrevel over de miljardentransfers toe. Jaarlijks dragen zij
zo’n 16 miljard euro af aan de schatkist
in Madrid. Dat is net zoveel als de Vlamingen elk jaar in de bodemloze Waalse
putten storten. Catalonië beschikt al over
verregaande bevoegdheden, maar wil zélf
de belastingen innen en ook zelf beslissen
wat er met dat geld gebeurt. Volgend jaar
willen de Catalanen een volksraadpleging
houden over onafhankelijkheid. Tegen de
zin van Madrid, maar daar liggen de Catalanen (terecht) niet van wakker.

Tijd
voor onafhankelijkheid!
Schotten en Catalanen tonen aan dat het
perfect mogelijk is om op een vreedzame
en democratische manier tot onafhankelijkheid te komen. Waarom zouden de Vlamingen niet de moed van de Schotten en
de Catalanen hebben? Waarom zouden wij
nog langer blijven aanmodderen in een huwelijk dat niet werkt? Waarop wachten we
nog om te kiezen voor onafhankelijkheid
en de Belgische bladzijde definitief om te
draaien? Het Vlaams Belang kiest resoluut voor Vlaamse staatsvorming in plaats
van een zoveelste Belgische staatshervorming. Hoog tijd voor onafhankelijkheid!

Stop de
eurowaanzin
De veel te snelle uitbreiding van de
EU en de invoering van een eenheidsmunt hebben Europa in een
nooit geziene financiële crisis gestort.
De gewone burger is de dupe en moet
de putten vullen die socialisten, liberalen en christen-democraten hebben
gegraven. Met harde bezuinigingen
en steeds weer nieuwe belastingen.

Eurokritisch
Intussen voert de EU een beleid
van open grenzen voor immigranten
en wordt de toetreding van Turkije
voorbereid. Het Vlaams Belang hield
in november een druk bijgewoond
colloquium onder de titel ‘Pro Europa, tégen deze EU’. Volksvertegenwoordiger Gerolf Annemans,
Europarlementslid Philip Claeys,
auteur Sam van Rooy en de Nederlandse rechtsfilosoof Thierry Baudet
pleitten er voor een ánder Europa.
Een democratisch Europa dat de
soevereiniteit van naties en volkeren
erkent en respect heeft voor de wil
van het volk. Als anti-establishmentpartij en eurokritische partij wil het
Vlaams Belang ook in het Europadebat de rol van voortrekker vervullen.
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