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Editie stad Aarschot

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 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 Aarschot opnieuw een aangename, 
veilige en sociale stad. Met uw steun, blijft Aarschot van óns!

Nico CRECES
Lijsttrekker Aarschot
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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!



Aarschot was een bruisende stad 
en moet dat terug worden. De 
leegstand in de binnenstad is 
een schrijnend voorbeeld van de 
achteruitgang van onze stad.

Het nefaste verkeerscirculatie-
plan moet daarom dringend her-
bekeken worden en waar nodig 
aangepast.

De lokale middenstand moet hier-
in betrokken worden en moet een 
grotere zeggenschap krijgen.

Het Vlaams Belang is trouwens 
de enige partij die van in het 
begin tegen dit circulatieplan 
gekant was. Laat u dus niets wijs 
maken wanneer andere partijen 
nu plots  de zuivere maagd wil-
len zijn.

Terwijl 80.000 Vlamingen op de 
wachtlijst staan voor een sociale 
woning wordt 1 op 3 toegewe-
zen aan immigranten. Dit kan 
en mag niet langer. Ons lokaal 
bestuur moet daarom, in samen-
spraak met de huisvestingsmaat-
schappijen, voorrang geven aan 
eigen Aarschotse mensen. 
Ook moeten onze huisvestings-
maatschappijen nauwlettend 

toezien op de verplichte kennis 
van het Nederlands in de sociale 
huisvesting.

Eigen volk eerst: onze eigen in-
woners moeten goedkoop wonin-
gen en appartementen kunnen 
blijven aankopen door middel 
van een goed woonbeleidsplan 
o.l.v. het nieuwe stadsbestuur.

Het Vlaams Belang wil dat er 
opgetreden wordt tegen elke 
daad die de onveiligheid ver-
hoogt. Dat gaat dus heel wat 
verder dan een politieoptreden 
ten aanzien van straat- en ge-
weldcriminaliteit. Nultolerantie 
moet ook gelden voor drugge-
bruik, vandalisme en werkelijke 
overlast. Vooral de onveiligheid 
aan het Aarschotse station dient 
kordaat aangepakt te worden. 
Het is belangrijk dat justitie hier 
een lik-op-stukbeleid voert.

Amper 40 procent van de mis-
drijven wordt aangegeven. We 

moeten de aangiftebereidheid 
daarom stimuleren via het beter 
bekend maken van de elektro-
nische aangifte. Ook het aantal 
feiten dat via deze weg kan wor-
den aangegeven, moet uitge-
breid worden. 

Onlosmakelijk hiermee verbon-
den wil het Vlaams Belang dat 
slachtoffers door de politie of 
parket worden geïnformeerd 
over het concrete gevolg dat 
aan hun aangifte werd gegeven 
en, in geval van vervolging van 
de dader, over de uitgesproken 
sanctie.

Aarschot mag geen Chicago 
aan de Demer worden. Benoe-
mingen aan de stad dienen te 
gebeuren op basis van compe-
tentie en niet op basis van wie 
men is of wie men kent. Daar-
over blijft het Vlaams Belang 
waken.

Tevens dient onze stad bestuurd 
te worden zoals een goede 
huisvader of -moeder waakt 
over zijn/haar gezinsuitgaven: 
dossiers zoals die van de trage 
wegen dienen nauwgezet en 
plichtsbewust te worden opge-
volgd.

Driekwart van het huishoudelijk 
afval belandt in materiaalrecu-
peratie en krijgt een nieuw le-
ven als grondstof of via herge-
bruik. Wij begrijpen zeer goed 
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 wil daarom 
dat inwoners die hun geschei-

den 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 leefom-
geving denkt door een bezoek 
aan het containerpark, moet dat 
dan ook gratis kunnen doen. 
Zo is Vlaams Belang Aarschot 
voorstander van de statiegeldal-
liantie en hebben we dit in de 
gemeenteraad ook mee goed-
gekeurd.

1. Nico CRECES bediende

2. Hannelore CASTELEIN gepensioneerd

3. David VAN NUFFELEN bediende

4. Elke VAN DER KINDEREN bediende

5. Sylvain VERHEYDEN gepensioneerd

6. Evy VAN AERSCHOT zelfstandige

7. Jan SERRÉ arbeider

1 Leo JOOSTEN 70 jaar, Lanaken, politiecommissaris op rust

2 Alice  DECKERS 62 jaar, Maasmechelen, huisvrouw

3 Sam MARX 37 jaar, Tongeren, arbeider

4 Gil JEURISSEN
 72 jaar, Bilzen, regentes op rust        
5 Alice  ROEMANS 67 jaar, Lanaken, huisvrouw

6 Isabelle VANHERLE
 47 jaar, Tongeren,  huivrouw

7 Robert WELKENHUYZEN
 74 jaar, Maasmechelen, arbeider op rust

U
W

 V
LA

A
M

S 
BE

LA
N

G
ER

S 
N

A
A

R 
D

E 
PR

O
V

IN
CI

ER
A

A
D

Voor Vlaams Belang Limburg komen onze eigen mensen op de eerste plaats. Een 
gezond principe, dat ongeveer alle andere volkeren ook hanteren. Of het nu gaat 
om betaalbare rusthuizen, sociale woningen of werkgelegenheid: Vlaams Belang 
staat een beleid voor dat 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.

Het bronsgroen eikenhout, zoals in het Limburgs volkslied 
beschreven, moet behouden blijven. Meer en meer wordt 

de provincie één grote stad, mede door de ongebrei-
delde instroom van asielzoekers, gelukszoekers en 
‘gezinsherenigers’.

Wij staan voor een aangename, groene en sociale 
provincie en willen de grootstedelijke problematieken 

buiten onze provinciegrenzen  houden. 

Deze toekomst wil het Vlaams Belang veilig 
stellen, want als wij het niet doen… wie dan 
wel?

Wil je échte verandering, de keuze is op 
14 oktober aan jou!

Leo Joosten
Lijsttrekker provincie 

Limburg

1. MOSKEESUBSIDIES STOPZETTEN
Limburg is de Vlaamse ‘koploper’ in moskeesubsidies, met name voor de 
Turkse Diyanet-moskeeën. Vlaams Belang pleit voor een subsidiestop.

2. ECONOMIE STIMULEREN
Vlaams Belang pleit voor de opmaak van een realistisch lokaal mid-
denstandsplan in elke gemeente, in samenwerking met de provincie.

3. ISLAMISERING STOPPEN
In openbare gebouwen moet het gemeente- en provinciepersoneel neutraal 
voor de dag komen. Islamitisch onderricht dient uit onze scholen te verdwijnen.

4. MOBILITEIT VERBETEREN
De Noord-Zuidverbinding, de IJzeren Rijn en de aansluiting op de 
E40 zijn belangrijke dossiers om onze provincie te ontsluiten.

5. PROVINCIAAL BESTUUR AFSCHAFFEN
Overbodige beleidsdomeinen zoals de provincie mogen afgeschaft worden. 
Wat niet betekent dat we Limburg als regio geen warm hart toedragen!

HET VOLLEDIGE 
PROGRAMMA LEZEN?

Mail naar 
info@vlaamsbelang.
org 
of bel 02 219 60 09 
met uw naam en adres 
en u krijgt een exem-
plaar toegestuurd!

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.
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PROGRAMMA LEZEN?

Mail naar 
info@vlaamsbelang.
org
of bel 02 219 60 09
met uw naam en adres 
en u krijgt een exem-
plaar toegestuurd!

ONZE SPEERPUNTEN

LIMBURG WEER VAN ONS!

LEEGSTAND

AANPAKKEN

CRIMINALITEIT: 

BETAALBAAR WONEN: 
ONZE MENSEN EERST

EERLIJK EN GOED

BESTUUR

SORTEREN BELONEN,
NIET BESTRAFFEN

HARDE AANPAK 

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


