
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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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 blijft Bilzen een aangename, veilige en sociale stad. 
Met uw steun blijft Bilzen ónze thuis!

Annick PONTHIER
Lijsttrekker Gemeenteraad

BILZEN

THUIS!
ONZE
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Editie stad Bilzen



Vervreemding

De massale intocht van niet-Eu-
ropese vreemdelingen ontwricht 
onze samenleving. 83 procent 
van de bevolkingsgroei van het 
afgelopen jaar is te wijten aan 
massa-immigratie. 

Bij zowat alle aan de gang zijn-
de maatschappelijke problemen, 
gaande van het vrijwaren van 
de open groene ruimten over de 
betaalbaarheid van onze sociale 
zekerheid, de fileproblematiek, 
het dalende onderwijsniveau 
tot de toenemende bevolkings-
dicht-heid, wordt de olifant in de 
kamer niet bij naam genoemd. 

En dan hebben we het nog niet 
over de cultureel-religieuze bot-
singen en de toenemende vreem-
delingen-criminaliteit.   

Ook in Bilzen neemt de ver-
vreemding in het straatbeeld 
steeds grotere proporties aan. 

Daarom pleit het Vlaams Be-
lang voor een wettelijke regeling 
waarbij we als lokaal bestuur de 
immigratiedruk van antwoord 
kunnen dienen door het toepas-
sen van een vestigingsstop.

Islamisering

In Bilzen wordt 1 op 5 van de bo-
relingen geboren uit een moeder 
met niet EU-nationaliteit. 

Het aantal kinderen dat in onze 
gemeentelijke basisscholen spe-
cifiek om islamonderwijs vraagt 
is de laatste jaren verdrievou-
digd.
 
De groeiende aanwezigheid van 
de islam is dus ook in onze stad 
ontegensprekelijk een vervreem-
dende factor.
Wij willen dat de sluipende isla-
misering van Bilzen stopt! 

VERVREEMDING EN ISLAMISERING

STOPPEN



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 samenspraak met de huisves-
tingsmaatschappijen, voorrang 
geven aan mensen die over onze 
nationaliteit beschikken. 

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 sociale woon-
blokken in de hand werken en de 
vervreemding tegengaan. 

Het Vlaams Belang wil dat er op-
getreden wordt tegen elke daad 
die de onveiligheid verhoogt. 
Dat gaat dus heel wat verder 
dan een politieoptreden ten aan-
zien van straat- en geweldcrimi-
naliteit. 

Nultolerantie moet ook gelden 
voor druggebruik, vandalisme 
en werkelijke overlast. Voor het 
verbaal of fysiek intimideren van 
onder meer meisjes, vrouwen en 
homo’s. En al zeker voor rellen-
de jongeren die de politie willen 
tonen wie in hun wijk de baas is. 
Het is belangrijk dat justitie hier 
een lik-op-stukbeleid voert.

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

CRIMINALITEIT: 

SOCIALE HUISVESTING: 
ONZE MENSEN EERST

HARDE AANPAK 



Herinnert u zich nog de verkie-
zingsbeloftes in 2012 van de 
huidige meerderheidspartijen? 
De afschaffing van de basisdien-
stenbelasting was er één van.

Nu, 6 jaar later, bestaat de ba-
sisdienstenbelasting nog steeds. 
U betaalt ze jaarlijks, bovenop 
uw duurder geworden afvalfac-
tuur. 

Het Vlaams Belang vraagt al 
jaren dat deze onrechtvaardige 
belasting afgeschaft wordt en 
zet deze eis ook nu weer op de 
agenda. 

Waar men in Bilzen vroeger via  
het diftarsysteem betaalde voor 
wat men vertruikte, krijgt de Bil-
zenaar sinds de overname door 
Limburg.net een forfaitaire (en 
dus onrechtvaardige!) afvalfac-
tuur voorgeschoteld. 

Eens het forfaitaire krediet is op-
gebruikt, betaalt men per extra 
verbruikt volume nóg eens een 
meerprijs. De kas van het stads-
bestuur wordt zo extra gespijsd. 
Dit stadsbestuur maakt dus winst 
op kap van een basisbehoefte 
van de inwoners, m.n. de afval-
verwerking. 

Bovendien wordt door de meer-
kost voor vele mensen de 

stap om te gaan sluikstorten klei-
ner.  Dat sluikstorten vereist ex-
tra middelen en inzet en kost de 
belastingbetaler dus nóg eens 
geld. 

Sluikstorten ontsiert onze stad. 
Wij pleiten hier voor een stren-
ge aanpak

De afvalbelasting in Bilzen is  
slecht voor uw portemonnee én 
slecht voor het milieu. 

Vlaams Belang Bilzen wil de 
huidige afvalfactuur afschaffen 
en het vroegere systeem, waar-
bij men betaalde naargelang 
het aantal kilo’s afval dat men 
verbruikt, herinvoeren.

BASISDIENSTENBELASTING

AFSCHAFFEN

PROPERE GEMEENTE!

EERLIJKE AFVALFACTUUR



1. Annick PONTHIER politiek medewerker

2. Bart LINDELAUF manager

3. Gil JEURISSEN regentes op rust

4. Jacky THIJS mechanieker

5. Cindy SAX interieurverzorgster

6. Marleen VANDEBEEK arbeidster

7. Marc COPS vrachtwagenchauffeur

8. An NIJNS zelfstandige op rust

9. Erwin SWILLENS ambtenaar op rust

10. Patrick SAX vrachtwagenchauffeur

11. Natalie RENQUIN kapster

12. Ferdinand SURINX bouwvakker op rust

13. Michel SEGERS bediende

14. Mia DE WILDE huisvrouw

15. Adriaan BUVENS glazenwasser

16. Daniella LAMBRECHTS zorgkundige

17. Maureen GRESSENS bediende

18. Dirk MARTENS evenementenopbouwer op rust

19. Jeanne CLERX huisvrouw

20. Edwin VERJANS logistiek medewerker

21. Eddy BROUX ambtenaar op rust

UW KANDIDATEN
VOOR DE GEMEENTERAAD


