MENSEN

BILZEN, ONZE THUIS!

1. Annick PONTHIER

		 politiek medewerker

2. Bart LINDELAUF

		manager

3. Gil JEURISSEN

		 regentes op rust

Beste Bilzenaar
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4. Jacky THIJS

		mecanicien

5. Cindy SAX

Op zondag 14 oktober 2018 is het aan u om te beslissen over het toekomstige beleid
van Bilzen.

6. Marleen VANDEBEEK

Partijen die reeds jarenlang deel uitmaakten van het beleid presenteren zich nu plots met
een andere naam aan de kiezer en draaien u dus een rad voor de ogen. Ze denken dat
de kiezer zo in de val van hun wazige beloftes zal trappen en dat u op deze manier hun
gebroken verkiezingsbeloftes zult vergeten.

		interieurverzorgster

		arbeidster

7. Marc COPS

		vrachtwagenchauffeur

Zoals u weet is het Vlaams Belang een unieke partij in het politiek landschap. Onze
partij biedt u alvast een gezond en betrouwbaar alternatief in Bilzen. Bij ons immers
geen oude wijn in nieuwe zakken, maar duidelijkheid en klare taal.
Wij schenken klare wijn!

8. An NIJNS

		 zelfstandige op rust

9. Erwin SWILLENS

		 ambtenaar op rust

10. Patrick SAX

		vrachtwagenchauffeur

11. Natalie RENQUIN

		kapster

12. Ferdinand SURINX

ONS BILZEN
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!

		 bouwvakker op rust

BILZEN.VLAAMSBELANG.ORG

		glazenwasser

13. Michel SEGERS

		bediende

14. Mia DE WILDE

		huisvrouw

15. Adriaan BUVENS
16. Daniella LAMBRECHTS

		zorgkundige

17. Maureen GRESSENS

Hoe stem ik geldig?
U stemt geldig wanneer u:
• Een lijststem (of ‘kopstem’) uitbrengt (zo gaat u akkoord met
de volgorde van de kandidaten)
• Één of meerdere naamstemmen uitbrengt, al dan niet in combinatie met een lijststem (zo wil u een voorkeur voor één of
meerdere kandidaten duidelijk maken)
Zolang u binnen één lijst (Vlaams Belang) blijft, kan u in feite
weinig misdoen en is uw stem geldig.
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		bediende

18. Dirk MARTENS

		 evenementenopbouwer op rust

19. Jeanne CLERX

		huisvrouw

20. Edwin VERJANS

		 logistiek medewerker

21. Eddy BROUX

		 ambtenaar op rust

EERST
ONZE
MENSEN

Het Vlaams Belang maakt komaf met de onrechtvaardige afval-, basisdiensten- en tal van andere belastingen waar onze burgers mee opgezadeld
worden en wil de ‘graaikampioenen’ in Bilzen een halt toeroepen. De
sluipende islamisering van onze gemeente moet teruggedrongen worden. Het pamperbeleid ten opzichte van nieuwkomers in onze stad
moet ophouden. De initiatieven die het stadsbestuur de laatste
jaren nam ter bevordering van de integratie brengen weinig
zoden aan de dijk en kosten de Bilzenaar alleen maar geld.
Het sociaal beleid moet er eerst zijn voor ónze mensen.
Wij strijden klaar en duidelijk en zonder complexen
voor een Vlaams, veilig en leefbaar Bilzen.
Onze voorstellen maken van Bilzen
• een fiscaal rechtvaardige gemeente
• een ondernemende gemeente
• een gemeente met aandacht voor onze cultuur
• een sociale en toegankelijke gemeente
• een Vlaamse gemeente
• een leefbare en veilige gemeente
• een gemeente waarin we ons thuis blijven voelen
De leefbaarheid van onze stad staat onder druk.
Hoog tijd om het tij te keren!
Stem daarom op 14 oktober voor het Vlaams Belang: de enige
partij die ook na de verkiezingen woord houdt.
Bilzen blijft ónze thuis!

Annick Ponthier
Lijsttrekker gemeenteraad

Fiscaal rechtvaardige gemeente

Onze eigenheid bewaren

Sociale gemeente

Cultuur en onderwijs

Veilige en toegankelijke gemeente

Graaicultuur

De groeiende aanwezigheid van de islam in ons straatbeeld
en onze samenleving is ontegensprekelijk een vervreemdende factor.

Sociale huisvesting:
eerst onze mensen!

Voor een gezond sociaal weefsel is een rijk en gevarieerd cultuuraanbod noodzakelijk. Participatie in het
culturele leven stimuleert de samenhang binnen de gemeenschap. De lokale overheid moet zich daar actief
voor inzetten, vooral door logistieke ondersteuning en
stimulansen te bieden.

Veiligheid

In 2017 ontstond er heel wat commotie over de graaicultuur
en de postjespakkerij van mandatarissen en afgevaardigden
in intercommunales. Frieda Brepoels, burgemeester van onze
stad, werd toen bekroond als mandatenkampioene. Voor het
Vlaams Belang moet er een einde gesteld worden aan die politieke cultuur van zelfbediening. In Bilzen worden de stinkende
potjes vooralsnog dichtgehouden. Een schaamteloze houding
die moet worden afgestraft.

Geen hand willen geven, gescheiden zwemmen voor moslimvrouwen, halalvoedsel in de schoolrefter, hoofddoekendracht door gemeentepersoneel, … Soms lijkt het alsof wij
ons moeten aanpassen aan de nieuwkomer. Fundamentele
principes en vrijheden worden steeds meer in vraag gesteld:
vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid van man en vrouw,
scheiding van kerk en staat, enzovoort.

21. Eddy BROUX

Gebroken verkiezingsbeloftes:
Bilzen biesonder belastend!
Het Bilzers stadsbestuur is een kampioen in het voorliegen van
de bevolking als het gaat over belastingen en slikt eerder gedane beloftes in. Men beloofde u gratis groenafval: het blijft betalend! Men beloofde u de afschaffing van de basisdienstenbelasting: u betaalt ze nog steeds! U betaalt bovendien méér voor de
diensten die de stad u aanbiedt. De kas van de stad wordt dus
gespijsd op kap van de burger.
De personenbelasting mag dan wel lichtjes gedaald zijn, voor
de afvalbelasting is dat allerminst het geval. Sinds de toetreding
tot limburg.net steeg de afvalfactuur voor de Bilzenaar. Waar
men vroeger – met het diftarsysteem – betaalde voor wat men
verbruikte, krijgt de Bilzenaar nu een forfaitaire (en dus onrechtvaardige!) afvalfactuur voorgeschoteld. Eens het krediet van het
vaste bedrag is opgebruikt, moet u nóg eens extra bijbetalen.
De stap om te gaan sluikstorten wordt schijnbaar kleiner. Dat
sluikstorten moet opgeruimd worden door de gemeente en kost
u onrechtstreeks nóg eens geld! Wie goed sorteert, mag daarvoor beloond worden.
De afvalbelasting in Bilzen is dus slecht voor uw portemonnee
én slecht voor het milieu!

Het Vlaams Belang weigert te onderhandelen of te marchanderen over deze essentiële verworvenheden. Vreemdelingen
die zich bij ons hebben gevestigd, moeten zich aan onze
manier van leven aanpassen, niet omgekeerd.

14. Mia DE WILDE

2. Bart LINDELAUF

Wij ijveren ook al jaren voor een verbod op het barbaarse
onverdoofd slachten. In een beschaafde samenleving is het
onze verdomde plicht om dierenleed waar mogelijk te vermijden.

8. An NIJNS

Ondernemend
Bilzen
In 2016 werd er voor de handelaars
in Bilzen-centrum een verplichte en
forfaitaire belasting in het leven geroepen: de zogenaamde ‘promotaks’
of ‘centrumbelasting’. Voorheen was
dit een vrijwillige bijdrage. De stad
int overigens aanzienlijk méér middelen uit deze promotaks dan dat
ze uitkeert aan de Middenstand. Dit
is voor ons onaanvaardbaar. Het
Vlaams Belang pleit voor de afschaffing van deze promotaks.

Vlaams Belang Bilzen pleit voor de afschaffing van de oneerlijke
afvalbelasting en vraagt al jarenlang de afschaffing van de basisdienstenbelasting.

Betaalbare facturen en waardig pensioen
De belastingdruk blijft in Bilzen nog steeds één van de hoogste
van Limburg. Burgers die door de stijgende kosten van levensonderhoud, wonen, zorgfacturen en energie niet meer rondkomen, zijn het kind van de rekening.
Intussen neemt de ouderenarmoede in dit land schrikbarende
proporties aan en leeft 1 op 5 gepensioneerden in armoede.
De pensioenkloof met onze buurlanden loopt op tot 40 procent.
Gepensioneerden in Nederland krijgen daar na een volledige
carrière zo’n 1.900 euro. Bij ons is dat amper 1.200. Hoog tijd
om het roer te keren!

Het aantal kinderen dat op school islamonderricht volgt,
stijgt sensationeel in Vlaanderen. In Bilzen verdrievoudigde
het aantal de laatste 8 jaar. In die zin willen wij dat het islamonderricht in onze scholen verdwijnt.

18. Dirk MARTENS

7. Marc COPS

10. Patrick SAX

Daarenboven ijvert voor een duidelijk
en transparant fiscaal pact voor ondernemers, met een minimum aan
administratieve verplichtingen.
Ook moet de leegstand in het handelscentrum dringend aangepakt worden.

Steeds meer sociale woningen worden bewoond door
vreemdelingen. Hierbij zijn
niet-Europese vreemdelingen
zwaar oververtegenwoordigd.
In 2016 ging bijna 1 op 3 van
de woningen die toegewe5. Cindy SAX
zen werden, naar mensen
die niet over onze nationaliteit beschikken. In Bilzen is dat
bijna 1 op 6. Intussen staan er ruim 80.000 Vlamingen op
de wachtlijst. Die wachtlijst bedraagt gemiddeld meer dan
drie jaar. Bovendien worden sociale verhuurkantoren door
de wet verplicht voorrang te geven aan erkende vluchtelingen die op de sociale woonmarkt terechtkomen.
De middelen waarover onze sociale diensten beschikken
moeten ingezet worden voor onze mensen die het écht nodig
hebben. Het Vlaams Belang vindt dat er voorrang moet gegeven worden aan personen die enkel over onze nationaliteit
beschikken en de Nederlandse taal machtig zijn.

Armoede bestrijden
1 op 6 landgenoten leeft in
armoede, 3 op 4 senioren
kan de rusthuisfactuur niet
meer betalen en 1 op 2 burgers geeft aan dat zijn koopkracht gedaald is. Die cijfers
zijn verontrustend. De doelstellingen om tegen 2017 de
6. Marleen VANDEBEEK
armoede terug te dringen
werden niet gehaald. Er is ook heel wat verdoken armoede
onder onze mensen. Het Vlaams Belang vindt dat een lokaal
bestuur niet alleen de mensen uit de armoede moet halen,
maar er ook voor moet zorgen dat bestaansonzekeren niet
in de armoede vallen.

In Bilzen zijn er politieke partijen die vinden dat de kermis ‘niet meer van deze tijd’ is. Wij pleiten daarentegen
voor een opwaardering van de kermissen en ander cultureel erfgoed.
Aankomend talent en lokale kunstenaars wensen wij
ten volle te ondersteunen.
Bij het cultuuraanbod moeten we overigens ophouden
met geven en toegeven aan initiatieven die tot doelstelling hebben onze eigen cultuur te ondergraven.
Door de goedkeuring van de ‘Beginselverklaring neutraliteit gemeentelijk onderwijs’ zorgt men er onrechtstreeks voor dat onze cultuur op het achterplan wordt
geschoven en dat de islam een grotere plaats krijgt in
onze maatschappij. Het Vlaams Belang was de enige
partij die tégen deze beginselverklaring stemde. De andere partijen
kijken allemaal weg

3. Gil JEURISSEN

Het Vlaams Belang wil dat er opgetreden wordt tegen elke daad die
de onveiligheid van een buurt verhoogt. Consequent en altijd. Ook
voor druggebruik, vandalisme en
werkelijke overlast.

Aanwezige politie

Uit een lokale enquête die het Vlaams Belang uitvoerde blijkt dat
slechts 1/3 van de inwoners zijn/haar wijkagent kent. Dat moet
en kan beter.
De zichtbare aanwezigheid van politiemensen op straat maakt de
politie meer aanspreekbaar en verbetert de samenwerking tussen
politie en inwoners.
Er moet ook werk gemaakt worden van een inhaaloperatie voor het
structurele tekort aan lokale politiemensen. Zo kan een interventieploeg sneller ter plaatse zijn na een incident of oproep.

Verkeersveiligheid en mobiliteit
Het uitblijven van een weldoordacht mobiliteitsbeleid heeft in Bilzen
al voor veel verkeersellende gezorgd. Studies wijzen op de nefaste
gevolgen van de uitlaatgassen voor de gezondheid van de bewoners. In deze optiek betreuren wij dat de “Ring rond Munsterbilzen” in het verleden werd afgeblokt. De “doortocht van Munsterbilzen” is zo verworden tot een nachtmerrie voor bewoners en
passanten.
Ook de aanhoudende verkeersellende op de Entreestrip en de rotondes tussen Hoeselt en Bilzen blijven een doorn in het oog.
Voor het Vlaams Belang moeten stremmingen van de verkeersstroom vermeden worden. Wij pleiten voor een duurzame en efficiënte oplossing.

Vlaamse gemeente

Leefbare gemeente

Vlamingen moeten zich thuis kunnen voelen in hun steden,
dorpen en gemeenten. Het behoud van het Vlaams karakter,
het respecteren en het promoten van de Nederlandse taal
zijn daarom zeer belangrijk. Het stadsbestuur heeft hierin
een voorbeeldfunctie. In de communicatie naar de burger
en in het straatbeeld moet het Nederlands voorrang krijgen.

Bilzen verstedelijkt aan een sneltempo. Wooninbreidings- en uitbreidingsgebieden schieten als paddenstoelen
uit de grond. Anderzijds dreigen groene gebieden (bijv. De Kiep in Eigenbilzen) te verdwijnen.
Stadsparken die ruimte geven aan sportieve recreanten, speelweiden combineren met rustige zitplaatsen en die
voorzien in zones waar echt kan geravot worden, dragen onmiskenbaar in hoge mate bij aan de leefbaarheid
van de stad.

9. Erwin SWILLENS

Gemeenten en dorpen dienen er op toe te zien dat ze niet ontgroenen en hun open ruimte vrijwaren.
De viering van onze Vlaamse feestdag op 11 juli moet,
naast een muzikaal luik, ook een politiek-maatschappelijk
relevant luik aanbieden aan de Bilzenaar. Cultuurhistorische
vorming is ook een zaak van algemeen belang.

20. Edwin VERJANS

Ook de landbouw is hierbij geen onbelangrijke factor. Dikwijls is het net de landbouw die in heel wat gebieden
voor het groene karakter zorgt.

4. Jacky THIJS

