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Editie stad Diest

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 Diest opnieuw een aangename, veilige 
en sociale stad. Met uw steun wordt Diest weer van óns!

Andy Bonnyns
Lijsttrekker Gemeenteraad
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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!



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

LIMBURG WEER VAN ONS!
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 on-
gebreidelde 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!

ONZE SPEERPUNTEN

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!

Wij zijn fier op onze cultuur! 
Het Kerstgebeuren op de Grote 
Markt moffel je niet weg achter 
een reusachtig spiegelpaleis. Is 
het stadsbestuur soms bang de 
moslims voor het hoofd te stoten?

Toerisme: Diest opnieuw duidelijk 
profileren als Oranjestad, ban-
den met de andere Oranjesteden 
(Breda, Orange, Dillenburg) op-
nieuw aanhalen.
De Halve Maan blijft veruit de 
grootste toeristische trekpleister 
tijdens de mooie zomermaan-

den. De afstemming met de lo-
kale zelfstandigen in het centrum 
kan evenwel veel beter. Waarom 
geen toeristische treintjes die 
door onze cultuurstad rijden met 
haltes aan de Halve Maan, Be-
gijnhof en het stadhuis? 

Paalcamperen kan ook uitge-
breid worden.

Op toeristisch vlak pleiten wij ook 
voor meer betrokkenheid van de 
lokale bevolking; zij kennen dik-
wijls hun streek als de beste. 

• Nieuw zwembad + verbete-
ring van de sportinfrastruc-
tuur

• Sportinfrastructuur ter be-
schikking stellen van alle be-
woners zonder voorkeursbe-
handeling, vb. geen aparte 
zwemuren voor vreemdelin-
gen.

• Voldoende sportinfrastructuur 
in onze deelgemeenten uit-

bouwen.
• Overleg tussen gemeenten 

en scholen voor een optimale 
beschikbaarheid overdag en 
’s avonds.

• Ook hier is samenwerking 
met de privé (bv. Karteria) en 
de buurtgemeenten (bv. een 
nieuw zwembad bouwen sa-
men met Scherpenheuvel-Zi-
chem) aangewezen.

Citadel: het eerste wat dient te 
gebeuren is dat de citadel gron-
dig en volledig gerestaureerd 
wordt. 
Daarna kan er een avonturen-
parcours worden ingericht, daar 
is de citadel uiterst geschikt voor. 
Verder moet er met de Diestse 
verenigingen worden samenge-
zeten om te bepalen wat zij op 
vaste basis met de citadel zou-
den willen doen. Een jeugdher-
berg en horeca gelegenheden 
horen er zeker bij.

Het Pegasus museum zal de his-
torische getuige blijven van de 
onvergetelijke inzet van 1 Para.
Natuur en landbouw zijn verwe-
ven; ook de familiale landbouw-
bedrijven verdienen alle kansen, 
met een herwaardering van het 
historisch grachtenstelsel.

In elke wijk dient ruimte te wor-
den voorzien voor echte buurt-
winkels. Onze deelgemeenten 
hebben daar veel behoefte aan. 
Wij denken vooral aan de ouder 
wordende mensen.

De aanpak van de misdaad en 
werkelijke overlast is PRIORI-
TAIR!

• propere en ordelijke omge-
ving

• Actieve aanwezigheid van 
de politie in het straatbeeld 
en harde aanpak straatcri-
minaliteit.

• Actieve steun van de bevol-
king voor BIN’s en WIN’s

• Inzetten van meer veilig-
heidscamera’s en deze ook 
onderhouden!

• Actief opsporen van illegalen 
en deze effectief uitwijzen.

Actief opsporen van armoede 
ook bij zelfstandigen in hoofd-
beroep. Zij zijn dikwijls een 
vergeten groep. In iedere wijk 
moeten mensen met hun troe-
teldier kunnen samenkomen op 
een spontane wijze.

Vrijheid herstellen door ook min-
derbedeelden keuzevrijheden te 
gunnen i.p.v. één leefpatroon 
trachten op te leggen.

Zeker ten behoeve van de soci-
aal zwakkeren is er nood aan 
een neutraal meldpunt “Manipu-
laties”.

Dierenmishandeling en ver-
waarlozing effectief bestraffen 
Paarden/koeien moeten een 
schuilstal hebben, soepeler zijn 
met bouwvergunningen hier-
voor + meer aandacht voor die-
renwelzijn in het algemeen.

1. Andy BONNYNS arbeider

2. Bieke CEUPPENS opvoeder

3. Bart DEWIL bediende

4. Linda WOUTERS schoonheidsspecialiste

5. Jozef CLAES werktuigkundige

6. Linda QUISQUATER huisvrouw

7. Kurt LAMMENS life-coach

8. Maria “Rachelle” ACKX gepensioneerde

9. Willy SMOUT burg.ingenieur

DIEST CULTUURSTAD:
TOERISTISCHE TROEVEN

ONDERNEMEN:

SPORT IN EEN NIEUW
KLEEDJE

GEEN VEILIGHEID
= GEEN VRIJHEID

DIEST VERTROETELT
MENS EN DIER

CITADEL ALS NIEUWE GROEIPOOL

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


