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D 1 Klaas SLOOTMANS 

 35 jaar, Beersel, woordvoerder VB

2 Hilde MOMBAERTS 
 57 jaar, Zemst, bediende

3 Jan LAEREMANS 
 56 jaar, Grimbergen, leerkracht

4 Daniël FONTEYNE 
 53 jaar, Galmaarden, leerkracht

5 Isabelle PIERREUX 
 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 tempo waarmee onze streek verstedelijkt, vervreemdt en ontnederlanst 
is ongezien in de geschiedenis. Ook na 14 jaar N-VA in de Vlaamse rege-
ring 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 leefbaar-
heid in onze regio onder druk. De gevolgen op 
het vlak van woonprijzen, veiligheid, mobiliteit 
en onderwijs zijn stuitend.

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 won-
den moet nu definitief achter ons liggen. 
Het Vlaams Belang pleit onverkort voor 
een vestigingsstop voor niet-Europese 
migranten en een kordaat woonbe-
leid dat onze jonge gezinnen in staat 
stelt betaalbaar in de eigen streek 
te blijven wonen. Kortom: onze 
mensen op de eerste plaats zet-
ten, dat is onze ambitie! 

Klaas Slootmans
Lijsttrekker provincie 
Vlaams-Brabant

1. SOCIALE HUISVESTING: ONZE MENSEN EERST
1 op 3 sociale woningen wordt toegewezen aan immigranten. Deze 
waanzin moet stoppen. Onze mensen moeten absolute voorrang krijgen!

2. STOP POLITIEKE GRAAICULTUUR
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.   

3. VLAAMSE KARAKTER BENADRUKKEN
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 dierenver-
waarlozing.

5. CRIMINALITEIT: HARDE AANPAK
Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die de 
onveiligheid verhoogt. Consequent en altijd.

ONZE SPEERPUNTEN

VLAAMS-BRABANT WEER VAN ONS!

Editie gemeente Asse

Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten. Dat is wat het 
Vlaams Belang wil. Terwijl 1 op 6 van onze eigen mensen de eindjes 
niet meer aan mekaar kan knopen, blijven wij het OCMW van de 
wereld spelen. Dat moet stoppen. Ons sociaal systeem kan onmoge-
lijk blijven bestaan indien we de massa-immigratie blijven gedogen. 

1 op 3 inwoners Asse van vreemde origine 

1 op 3 inwoners in Asse is intussen van vreemde origine en de af-
gelopen 6 jaar verdubbelde het aantal moslims. Een vestigingsstop 
voor niet-Europese migranten dringt zich op. Asse moet Asse blijven! 

Uw stem in het gemeentehuis

In tegenstelling tot de andere partijen is overigens het niet onze am-
bitie om lucratieve postjes te bemachtigen in raden van bestuur of in-
tercommunales, wel om uw stem te laten horen in het gemeentehuis. 

Met uw steun maken we van Asse opnieuw een aangename, Vlaam-
se, veilige en sociale gemeente. Met uw steun wordt Asse weer van 
óns!

Theo HAMERS
Lijsttrekker gemeenteraad
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Zowat 1 op 3 sociale woningen 
wordt toegewezen aan immi-
granten die niet over onze nati-
onaliteit beschikken. 

Dit terwijl duizenden van onze 
eigen mensen op de wachtlijst 
staan. Dit kan en mag niet lan-
ger. Ons lokaal bestuur moet 
daarom, in samenspraak met 
de huisvestingsmaatschappijen, 
voorrang geven aan mensen die 
over onze nationaliteit beschik-
ken. 

Ook moeten onze huisvestings-
maatschappijen nauwlettend 
toezien op de verplichte kennis 
van het Nederlands in de socia-
le huisvesting, zodat elke sociale 
huurder in de toekomst behoor-
lijk Nederlands spreekt. 

Dit zal de leefbaarheid in de 
sociale woonwijken in de hand 
werken en de vervreemding te-
gengaan. 

Dierenmishandeling en dieren-
verwaarlozing wordt amper be-
straft. Er is nood aan een beter 
toezicht en een kordatere be-
straffing. 

Daarom dient er een lokale dienst 
Dierenwelzijn te worden opge-
richt. Bovendien moet in onze 

politiezone minstens een inspec-
teur te worden opgeleid tot een 
deskundige inzake dierenwelzijn 
zodat effectief processen-verbaal 
worden opgesteld die leiden tot 
gerechtelijke vervolging of een 
gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS).

Jaarlijks wordt onze politiezone 
geconfronteerd met zo’n 1.500 
feiten van diefstal en meer dan 
400 woninginbraken. Het aantal 
Assenaars dat nog geen slachtof-
fer werd van inbraak wordt met 
de dag kleiner. 

Eén van de redenen is de heer-
sende straffeloosheid. Daders 
voelen zich hoe langer hoe meer 
ongenaakbaar. 

Het Vlaams Belang wil dat er op-
getreden wordt tegen élke daad 
die de onveiligheid verhoogt. 
Nultolerantie moet overigens 

ook gelden voor drugsfeiten, 
vandalisme en overlast, alsook 
voor het verbaal of fysiek intimi-
deren van onder meer meisjes, 
vrouwen en homo’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-stuk-
beleid voert.

Amper 40 procent van de mis-
drijven wordt aangegeven. We 
moeten de aangiftebereidheid 
daarom ook stimuleren via het 
beter bekend maken van de 
elektronische aangifte. 

De groeiende aanwezigheid 
van de islam is ontegenspreke-
lijk een vervreemdende factor. 
Ons lokaal bestuur mag niet 
meewerken aan de bouw van 
moskeeën, meer nog: onze par-
tij pleit voor een totale bouw-
stop op moskeeën. Ook het 
dragen van islamitische kledij 
in openbare gebouwen moet 
verboden worden voor het ge-
meentepersoneel. Zo’n verbod 
moet ook gelden in de stedelijke 
en gemeentelijke scholen.

Afvalrecuperatie behoort tot de
meest winstgevende sectoren 
van onze tijd. 75% van het huis-
houdelijk afval belandt in mate-
riaalrecuperatie of hergebruik.

Assenaars die hun gescheiden 
afval naar het containerpark 
brengen, bieden dus eigenlijk 
een grondstof aan. Het is te gek
voor woorden dat daar nog 
eens extra dient voor te worden
betaald.

Wie goed sorteert, mag daar 
dan ook voor 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.

Wie aan het milieu denkt door 
een bezoek aan het container-
park, moet dat dan ook gratis 
kunnen doen.

1. Theo HAMERS
2. Jeannine BUYL
3. Danny POELMANS
4. Tina AMPOORTER
5. Marc ROYEMANS
6. Heidi VERSPECHT
7. Wim PATTEAUX
8. Viviane FRANSSEN
9. Pierre GAUDEUS
10. Lizette DE KINDER
11. Willy DE MAEGHT
12. Lizette DE KINDER
13. Christophe BRONCKAERTS
14.  Julien DE KEGEL
15. Marianna AYVAZOVA
16. Wim DE KEGEL
17. Marthe NGOY KAWEL
18. Suzy JACOBS

SOCIALE HUISVESTING: 

ONZE MENSEN EERST

CRIMINALITEIT: 

EEN HART VOOR

ONZE DIEREN

ISLAMISERING
STOPPEN

GRATIS NAAR HET
CONTAINERPARK

KORDATE AANPAK

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


