
Met dit pamfl etje willen we u graag op de hoogte houden van onze politieke 
werkzaamheden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 komen steeds 
dichterbij. Interesse? Neem gerust contact met ons op via boortmeerbeek@
vlaamsbelang.org.

Laten we snel een paar politieke hoogtepunten bekijken.

• Wat het verkeersveiligheidsplan en de � etsstraten betreft zijn we de 
meerderheid niet gevolgd, omdat er meer slechte dan goede punten in 
staan: de ‘knip’ aan de scholen, overbodige � etsstraten en het nutteloze 30 
km/uur-beleid.

• De fusieplannen met Mechelen hebben we fel bestreden. Nogmaals bedankt 
voor jullie opkomst bij de betoging.

• Ons pleidooi voor een voorrangbeleid inzake sociale voorzieningen blijft 
brandend actueel.

• De 11 juli-actie was een succes over de hele lijn! Wie een leeuwenvlag 
aanvroeg of buitenhing, kreeg van ons een geschenkje… 

Volgt u ons op sociale media? Neem er gerust eens een kijkje en laat een 
berichtje achter op www.facebook.com/VlaamsBelangBoortmeerbeek. Via deze 
pagina kan u ons contacteren. vu
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Geen vlag = geen respect
Enkele dagen voor de Vlaamse feestdag stelden we vast dat de Vlaamse leeu-
wenvlag aan het politiebureau (= oude gemeentehuis) zo goed als tegen de 
grond hing. Na een melding van ons gemeenteraadslid Eddy Mortier was dit 
nog steeds niet rechtgezet.

We lieten het hier niet bij en stelden een schriftelijke vraag namens onze fractie 
aan de gemeente. Zo vroegen wij: 

1. Of het gemeentebestuur op de hoogte was dat niet alle Vlaamse vlaggen op 
11 juli (correct) gehesen waren aan alle openbare gebouwen.

2. Of het gemeentebestuur maatregelen 
zou nemen om dit te verhelpen.

Uiteindelijk kregen we een mail terug 
waarin het college van burgemeester en 
schepenen zei: “Op algemene vraag werd 
zoals reeds al enkele jaren de regenboog-
vlag gehangen in plaats van een van de 
vlaggen aan het gemeentehuis.” Waarin ze 
dus min of meer toegeven dat de Vlaam-
se leeuwenvlag vervangen werd door de 
regenboogvlag.

Natuurlijk zijn wij hier niet mee gediend en 
gaan wij dit overmaken aan de provincie-
gouverneur voor verdere stappen.

Tussen de mensen

Op 6 juni stond onze afdeling op 
de jaarmark en op 15 augustus op 
de rommelmarkt. Politiek is vooral 
voelen wat er leeft bij de bevolking. 
En dat kan alleen als men tussen de 
mensen staat.


