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Editie gemeente Opwijk

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 gemeentehuis

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 Opwijks gemeente-
huis.  

Met uw steun maken we van Opwijk opnieuw een aangename, veili-
ge en sociale gemeente. Met uw steun wordt Opwijk weer van óns!

Philippe CALLAERT
Lijsttrekker gemeenteraad Opwijk
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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!



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
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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!

De inwoners van Opwijk wil-
len graag wonen en werken in 
een veilige gemeente, met een 
goed school- en sportaanbod 
en winkels die zich dicht bij huis 
bevinden. Rust zoeken zij in vol-
doende ruimte en groen. Parken 
die ruimte geven aan sportieve 
recreanten, speelweiden combi-
neren met rustige zitplaatsen die 
voorzien zijn in zones waar echt 
kan geravot worden, dragen on-
miskenbaar in hoge mate bij aan 
de leefbaarheid. 

Het Vlaams Belang wil dat, in 
tegenstelling tot wat vandaag 
gangbaar is, Opwijk zijn kernen 
versterkt binnen een afgelijnd 
plan. Opwijk dient er boven-
dien op toe te zien dat ze niet 
ontgroenen en hun open ruimte 
vrijwaren. De landbouw speelt 
hierbij een belangrijke rol omdat 
die in heel wat gebieden voor 
het groene karakter zorgt.

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

Het Opwijks gemeentebestuur 
moet in samenspraak met de so-
ciale huisvestingsmaatschappij  
in het toewijzingsreglement voor-
rang geven aan onze mensen. 

Ook dient er nauwlettend wor-
den toegezien 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 
woonwijken in de hand werken 
en de vervreemding tegengaan. 

Er moet een einde gemaakt wor-
den aan de wildgroei aan ver-
momde heffingen, verdoken tak-
sen en pestbelastingen. 

Taksen op ondernemingen die 
niet opwegen tegen de adminis-
tratieve werklast moeten worden 
afgeschaft. Het Vlaams Belang 
wil ook een bundeling en een 
plafonnering van diverse lokale 
taksen die de middenstand en de 
horeca treffen, zoals belastingen 
op personeel, belastingen op pu-
bliciteit of terrasheffingen. 

Fairtrade voor ónze handelaars 

Onder druk van het label ‘Fair-
tradegemeente’    krijgt de  ‘Ox-
famwereldwinkel’ een voorkeurs-
behandeling van de gemeente. 
Dit ondanks de diverse schanda-
len. 

Wij zien geen enkele reden 
waarom een lokale overheid één 
bedrijf boven alle andere zou 
verkiezen op basis van iets an-
ders dan een offerte waarin prijs 
en kwaliteit de voornaamste rol 
spelen. 

Het Vlaams Belang wil dat er 
consequent en altijd opgetre-
den wordt tegen elke daad die 
de onveiligheid van een buurt, 
een wijk of van de gehele ge-
meente verhoogt. Nultolerantie 
ook voor drugs, vandalisme en 
overlast. 

Maar ook voor het verbaal of 
fysiek intimideren van personen.  
Al zeker voor groepen  ‘jonge-
ren’ die menen dat ze baas kun-
nen spelen in bepaalde straten 
of pleinen.

Het is belangrijk dat justitie 
daarin mee stapt met snelle en 
effectieve straffen.

Het is zeker nodig de fietsinfra-
structuur op één lijn te brengen 
met het verhoogde fietsgebruik. 

Schoolomgevingen en verkeers-
situaties in de eigen woonbuurt 
worden echter onvoldoende vei-
lig bevonden, vooral voor kin-
deren tot 12 jaar. De gemeen-
te moet dus meer investeren in 
fietspaden, maar ook bijvoor-
beeld schoolomgevingen fiets-
vriendelijk en autoluw maken. 

Op plaatsen met een hoge fiet-
sintensiteit moet zoveel als mo-
gelijk voorrang aan de fietsers 
worden gegeven.

Gezien de toename van het 
aantal fietsongevallen met seni-
oren en elektrische fietsen dient 
er meer aandacht te worden be-
steed aan opleiding en onder-
steuning vanuit de gemeentelij-
ke sport- en seniorendiensten.

1. Philippe CALLAERT
2. Rika BOUDEREZ
3. Christel DE MAEYER
4. Jacqueline VERPLANCKE
5. Daniël VAN PRAET
6. Ronny CONICKX

LANDELIJKE GEBIEDEN

VRIJWAREN

AANDACHT VOOR 

SOCIALE HUISVESTING: 
ONZE MENSEN EERST

CRIMINALITEIT:

KORDATE AANPAK

VOETGANGERS EN FIETSERS

TELLEN MEE

ÓNZE HANDELAARS

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


