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Het Vlaams Belang is een democratische volkspartij met een hart voor
eigen volk. Wij kiezen voor een open,
sterk lokaal verankerd, Vlaams en sociaal eigen volksprogramma, met een
duidelijke communicatie tussen alle
betrokkenen: bestuurders, ambtenaren
en burgers.

•

Wij willen:
•

•

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

•

Dat de gemeentelijke politieke bestuurders, meerderheid en oppositie
en alle gemeentelijke structuren en
ambtenaren, op de eerste plaats ter
beschikking staan voor en dienstbaar
zijn aan de eigen bevolking. De gemeentelijke politiek moet open zijn,
meerderheid en oppositie moeten
samen besturen, in overleg met de
bevolking.
Dat oppositie en bevolking nooit
buiten spel gezet worden. De ganse
gemeenteraad hoort te worden betrokken bij alle beleidsbeslissingen
en bij belangrijke beslissingen moet
de bevolking vooraf geconsulteerd
worden. Dit vooraleer eindbeslissingen genomen worden.
Dat de overheid ruim voldoende belang hecht aan de veiligheid van haar
bevolking. Ook het verkeer moet
veiliger worden. De gemeente moet
hier sturend en beleidsbepalend in
optreden.

Veilige
schoolomgeving

Dat er dringend een halt toegeroepen wordt aan de huidige massamigratie. Deze wordt door de Vlaming
terecht ervaren als een dure import
van werkloosheid, armoede, misdaad, conflict en ondergraving van
onze sociale zekerheid en kost de
gemiddelde Vlaming jaarlijks zo’n €
987. Met dit geld kunnen de rusthuisfacturen worden gehalveerd, kan
het pensioen met € 286 worden opgewaardeerd, het kindergeld met €
250 verhoogd en de invaliditeitsuitkeringen met 30% toenemen.

•

Dat er werk wordt gemaakt van armoedebestrijding binnen de eigen
bevolking. Meer dan 1 op 10 Vlamingen leeft in armoede en wordt
niet gesteund door de sociale diensten. Meer dan 13% heeft na aftrek
van woonkost, onvoldoende budget
voor elektriciteit, water en energie.

•

Dat de wachtlijsten voor sociale woningen, kinderopvang, bijzondere
jeugdzorg, personen met beperkingen, geestelijke gezondheidszorg
en ouderenzorg, waar de Vlaming
meestal op de laatste plaats staat,
dringend ingekort en weggewerkt
worden.

•

Dat de gemeenten ervoor zorgen dat
hun burgers de sociale en administratieve ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben.

12 jaar beleid Open
VLD, sp.a en Groen

•

Dat het een fundamentele taak is van
het lokale bestuur en al zijn diensten,
om bij elk contact tussen burger en
overheid, Belg of vreemdeling, onze
eigen normen, waarden en cultuur te
verdedigen.

Lees het volledige verkiezingsprogramma
van Vlaams Belang Lanaken en alle verdere informatie op onze website: lanaken.
vlaamsbelang.org.
Leo Joosten
Lijsttrekker Vlaams Belang Lanaken
Gemeenteraadslid

Onderwijs

12 jaar beleid door Open VLD, sp.a en Groen
Het grote, ooit levendige en gezellige
dorp Lanaken dingt naar stadsallures. Patrimonium en erfgoed werden ingeruild
voor hoogbouw zonder enige uitstraling
en met grote rusthuizen tracht Lanaken
een regionaal zorgcentrum – slaapdorp –
te worden.

bronnen opborrelen? Dit natuurgebied
ontvangt nog steeds het ongezuiverd
overstort van de gemeentelijke riolering,
het terrein werd zo hard beschadigd door
boskap dat er geen afwatering meer is
en het geheel nu verwordt tot een groot
moeras.

Onder Open VLD-sp.a bestuur werd het
thans door diezelfde partijen verguisde
winkelcentrum Smeermaas opgericht.
Smeermaas trekt aan, Lanaken verkoopt
haar hart. In plaats van elkaar af te breken is voor beider welzijn samenwerking
noodzakelijk.

Zoals reeds eerder vermeld, tracht men
nu, vlak voor de verkiezingen, het blazoen op te poetsen met miljoenen kostende wegenwerken.

Ook een nieuw opgerichte dienst economie kan de toestand niet meer redden,
aangezien men in het recente verleden
heeft nagelaten werk te maken van de
noodzakelijke vernieuwing van het centrum. Zo kreeg e-commerce in Lanaken
geen kansen, hoewel er voldoende infrastructuur aanwezig is.
Alleen een weloverwogen horeca- en winkelaanbod kan Lanaken nog enigszins
redden.
Moest het tram-spartacusproject er ooit
komen zal Lanaken nog meer leeg gezogen worden want dan worden de winkelcentra Maastricht en Hasselt vlot bereikbaar.
Ieder dorp heeft zijn sportcomplex waaraan onlangs, nog grote noodzakelijke
onderhoudswerken gebeurden.
Sparrendal Lanaken kreeg nog
een gloednieuwe zaal. Welke verenigingen zullen verhuizen naar
het Montaignehof, het prestigeproject waaraan Lanaken 30 jaar
lang €850.000 dient te betalen en
dat nu reeds miljoenen kost?

In Neerharen Nieuwe Erven-KapelhofPaalsteen wachten de bewoners intussen al meer dan 10 jaar op een oplossing
voor overstromingen bij hevige waterval!
Wat gebeurt er met het wanbeheer in de
woontorens Pastorijstraat, waar de meerderheid de scepter zwaait?
Het niet opvolgen van de verplichte
procedure bij ontslag van een gemeentelijke ambtenaar kost de belastingbetaler € 48.471. Burgemeester en
Schepencollege kregen een veroordeling voor de Raad van State in de zaak
tegen GCV Khalid Seghrouchni en
kijken op tegen een schade eis van
€ 120.000.
Er is veel kritiek op het gedrag van derden, maar het blijft blijkbaar stil over eigen partijleden. Hoe was dat verhaal ook
weer over die splinter en de balk? Er ligt
nog veel werk op de plank!

Wat deed Groen met het groengebied tussen Sprokkelstraat en
Steenselbergweg, waarin talrijke

Onderwijs
Lanaken beschikt over de netten heen,
over een degelijk onderwijsnet, zowel
in kleuter-, basis-, als middelbaar onderwijs.
Wij stellen echter vast dat er zowel in
het kleuter- als in het basisonderwijs
een te veel leerlingen zijn. Velen vinden immers hun weg naar ons onderwijs. Er zijn namelijk diverse factoren
die ons onderwijs aantrekkelijk maken, waaronder uiteraard de kostprijs.
In België is het onderwijs goedkoper
dan in Nederland en daarnaast is de
kwaliteit van het aangeboden onderwijs hoger.
Trop is echter teveel. Te veel leerlingen
zijn niet goed voor de onderwijskwaliteit. De leerling moet centraal blijven
staan.
De vrees is terecht dat een te groot
aantal leerlingen de gemiddelde kwaliteit van een klas naar beneden trekt.
Dit heeft tot gevolg dat enerzijds bekwame leerlingen geremd worden in
hun
ontwikkelingsmogelijkheden,
en anderzijds dat leerlingen voor wie
door omstandigheden zoals taal, voorgeschiedenis en eigen kunnen de lat te
hoog ligt, uitgestoten en verwaarloosd
worden.
Wij pleiten dan ook voor een gediversifieerd onderwijs, waarbij elke
leerling, naargelang zijn eigen mogelijkheden, een aangepaste begeleiding
krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Dienstbaarheid
Bij een terechte of onterecht driemalige ontsmetting met toxische rookbommen van een sociale woning Maaslands Huis werd er voor de Belgische bejaarde
bewoners, door de gemeente – OCMW, geen ander onderkomen of tussenoplossing gevonden en dienden ze permanent in hun woning te blijven. Evenmin werd
er een grondig deskundig onderzoek ingesteld naar de noodwendigheid van deze
ontsmetting. Dit moet, in het kader van de volksgezondheid, anders.

De activiteiten, het verkiezingsprogramma en ander nieuws van
Vlaams Belang Lanaken vindt u terug
op onze webstek:

lanaken.vlaamsbelang.org

SMEERMAAS : Veilige schoolomgeving, veilig
CC, parking voor FORTUNA
Wat wensen we te bereiken?
•

Een blijvende oplossing voor de
verkeersproblematiek rond de vrije
basisschool te Smeermaas met meer
veiligheid voor de schoolgaande
jeugd en haar begeleiders.

•

Het veilig bezoeken van PC Jeugdparadijs.

•

Bijkomende speelterreinen voor de
jeugdverenigingen in Smeermaas.

•

Een oplossing voor de parkeerproblemen rond het voetbalterrein van
Fortuna Smeermaas.

•

Het stimuleren van het toerisme, de
horeca en de middenstand in Smeermaas en Lanaken.

De verkeersveiligheid rond de gemeentelijke basisschool in Smeermaas is reeds
een oud zeer. Dagelijks staan vrijwillige
verkeersbegeleiders en politie in voor de
verkeersregeling op de Maaseikersteenweg
en Maastrichterstraat. De thans geplande
wegenwerken op de Maastrichterweg beogen mede de schoolveiligheid te verbeteren aan de ingangspoort Maastrichterweg.
Ondanks de geplande maatregelen, met
een voet- en fietsportaal midden op de
rijbaan voor de schoolpoort, zal dit geen
aanleiding geven tot vermindering van
het verkeer en het zwaar verkeer zal er een
struikelblok blijven.

Wij stellen een definitieve oplossing voor.
Het schoolverkeer en de bezoekers aan
OC Jeugdparadijs en voetbalclub Fortuna,
wandelt, fietst of rijdt vanaf de Maaseikersteenweg tot op de parking OC Jeugdparadijs en verlaat nadien deze parking langs
een nieuw aan te leggen weg (waarvan
reeds een groot gedeelte aanwezig is) via de
achterzijde van het OC, langs het voetbalterrein in de richting C. Plantijstraat, waar
het kan kiezen voor de richting Maastrichterstraat of -wijk. Dus éénrichtingverkeer
met inrit via Maaseikersteenweg en uitrit
via C. Plantijnstraat. Het voetgangers- en
fietsverkeer kan verder de smalle uitweg
richting C. Plantijstraat gebruiken via achterzijde kantine Fortuna.
Weg dus met het hinderend in- en uitrijdend voertuigenverkeer over de smalle
rijstrook aan de Maaseikersteenweg, super
veilige doortocht aan school, OC en voetbalterrein en veilige uitrit via C. Plantijnstraat.

en de parking van voetbalclub Fortuna
aanvullen. Bijgevoegde foto illustreert de
plaatssituering.
Om Smeermaas verder te ontsluiten en
toeristisch aantrekkelijk te maken moet er
een fiets- en voetgangersbrug over de Maas
gebouwd worden van Smeermaas tot aan
de overzijde – Borgharen.
Door deze ontsluiting lokken Smeermaas
en Lanaken toeristen en dagjesmensen van
de Nederlandse zijde van de Maas naar
Lanaken, hetgeen ten goede komt aan horeca en middenstand. Het vormt verder
een directe verbinding met het Belgisch
en Nederlands Limburgs fietsrouteplan –
netwerk. Met dank aan de inwoner van
Smeermaas die dit voorstelde!

Ter realisatie van dit project dient er door
de gemeente een stuk grond onteigend en
aangekocht te worden vanaf de achterzijde
voetbalterrein tot aan de C. Plantijnstraat.
Links van de aan te leggen weg ligt er geen
groot braakliggend terrein, dat, na aankoop, kan ingericht worden als parking
en speelruimte. Als parking kan dit terrein
de overdrukke OC Jeugdparadijs parking

Gemeenteverkiezingen 2018
De Vlaams Belang lijstvorming is
nagenoeg afgerond. De lijst wordt
getrokken door Leo Joosten, op de
tweede plaats volgt Alice Roemans. Jo
Masset zal de lijst duwen.

Wenst U meer informatie of wenst U
mee te werken : E-mail: leo.joosten@
proximus.be – GSM 0476363793

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang

twitter.com/vlbelang

