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VLAAMS BELANG

In 2024 krijgen we heel belang-
rijke verkiezingen, zowel Vlaamse, 
federale als gemeenteraadsverkie-
zingen. De vraag die we ons allen 
kunnen stellen is of de liberalen in 
2024 hier de absolute meerderheid 
zullen blijven behouden? 

De rol van martelaar of underdog 
zal in 2024 niet meer in het voor-
deel van de liberalen zijn. We kun-
nen allen vaststellen dat een partij 
die gebonden is aan macht en post-
jes nooit ten dienste staat van onze 
mensen, maar enkel van hun men-
sen. Goede voorstellen van onze 
partij worden weggestemd en later 
opnieuw door de liberalen overge-
nomen om dan zelf met de pluimen 
te gaan lopen.
 
STERKE AFDELING
Het Vlaams Belang doet het niet 

alleen in de peilingen zeer goed, 
maar ook het ledenaantal steeg 
naar een recordhoogte. Vlaams Be-
lang Brakel heeft de laatste maan-
den niet stilgezeten. We deden een 
nooit gezien aantal huisbezoeken, 
een uistekende 11 juli-campagne, 
kwamen op voor de sociaal zwak-
keren in onze gemeente en organi-
seerden een zeer geslaagd eetfes-
tijn.

VLAAMS BELANG: 
DE WARMSTE PARTIJ
Wanneer slechts 31% van de in-
woners van Brakel aangeeft 'veel 
vertrouwen' te hebben in de lokale 
overheid, is er veel werk aan de 
winkel! Minder dan één op drie, dit 
kan toch geen teken zijn van goed 
bestuur? Meer en meer mensen 
moeten zich blauw betalen aan al-
lerlei extra taksen, pestbelastingen 

en sommige van die mensen ko-
men zo in de (verdoken) armoede 
terecht. De gewone burger betaalt 
hier altijd de rekening voor de 
elite uit Brussel. Het is hoog tijd 
voor een andere (wervel)wind in 
onze gemeente, zodat we eindelijk 
onze mensen opnieuw op de eerste 
plaats kunnen zetten. 
   

 
Veronique 

Lenvain
Gemeente-

raadslid
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BRAKEL

ONZE AFDELING IN DE KIJKER



Open Vld doet een enquête en stelt daar aan de Bra-
kelse jeugd een aantal locaties in voor waaruit ze kun-
nen kiezen voor een nieuw skatepark. De plaats (ver-
bindingsweg Driehoekstraat - Tirse) die het behaalde 
had slechts 4% voorkeur en het recreatiedomein De 
Rijdt daarentegen 66%. Waarom een enquête doen 
als jullie toch nooit rekening houden met de stem van 
de jeugd? De kosten van het skatepark kunnen oplo-
pen tot € 400.000. Dit wordt wellicht gigantisch groot,  
of is het gewoon grootheidswaanzin ... 

Op de gemeenteraad deed Veronique Lenvain een 
voorstel om mobiele AED-toestellen te voorzien in poli-
tievoertuigen en in elke deelgemeente. Op die manier 
heeft men een vast aantal AED-toestellen die door de 
gemeente circuleren. Deze toestellen dienen om men-
sen te reanimeren bij een hartstilstand. Het antwoord 
van de Open Vld was dat er van de deelgemeenten 
voorlopig geen sprake kan zijn bij gebrek aan opgelei-
de mensen. Het Vlaams Belang wil hier dringend werk 
van maken en de betrokken mensen de nodige oplei-
ding geven want deze toestellen kunnen mensenlevens 
redden.

Vele omwonenden waren stomver-
baasd  dat Open Vld een tractorsluis 
plaatste tussen de Moriaanstraat en 
de Molenhoek.  Te gek voor woor-
den! Enkele bewoners die al ruim 30 
jaar gebruik maken van deze weg 
om naar hun tuin te gaan worden nu 
voor schut gezet. Waren 2 paaltjes 
of een verkeersbord “uitgezonderd 
plaatselijk verkeer” aan het begin en 
einde van de straat niet voldoende 

of was deze oplossing te eenvoudig, of te goedkoop 
voor onze liberale vrienden?

"Red onze huisdieren", op vraag van ons 
gemeenteraadslid heeft onze gemeente deze 
vernieuwde stickers laten bestellen. Deze stickers 
moeten in één oogopslag duidelijk maken welke dieren 
zich in de woning bevinden. Deze stickers werden 
gratis bedeeld met de post. 
 
Vlaams Belang diende in mei een voorstel in voor een 
afgesloten hondenspeelweide op het Rijdtdomein. De 
Open Vld wil ook een hondenspeelweide, maar omdat 
dit door het Vlaams Belang werd ingediend, werd dit 
afgekeurd. Maar als de hondenweide er komt dan zal 
het door Veronique Lenvain zijn.

Veronique vroeg op de gemeenteraad om de wekelijk-
se boerenmarkt opnieuw op te starten, we zijn tenslotte 
de streek van de landbouwers. Volgens de liberalen 
is er geen vraag naar. Het Vlaams Belang staat nog 
steeds voor 'koop lokaal'.
 
Het Vlaams Belang vroeg of de mogelijkheid bestond 
om het containerpark en het gemeentehuis één dag in 
de week te openen zonder afspraak? Vooral op vraag 
van oudere burgers. Vele ouderen heb-
ben niet altijd de nodige kennis om dit 
online te doen. De meerderheid zal dit 
voorstel meenemen

Kjenta Van Overmeiren
Bestuurslid

Na de zware overstromingen deze 
zomer is bestuurslid Carine Buy-
ens samen met Zoë Chevalier met 
drie volle bestelwagens vol hulp-
goederen afgereisd naar Bomal, 
een deelgemeente van Durbuy.  
“Wat we daar aantroffen was on-
beschrijfelijk: van hulpverlening was 
toen nog geen sprake“, vertelt Carine. 

Aan stockageruimte geen gebrek 
bij Carine Buyens. Carine runt in 
Brakel immers verhuisbedrijf Poel-
man-Narowa en beschikt ook over 
het nodige transport en een ruimte 
om goederen te stockeren.  Toen ze 
vanop een overspoelde camping in 
Bomal werd gecontacteerd door een 
Brakelaar die er met een caravan 
stond, aarzelde ze geen moment 
om een hulverlening op te starten. 
Carine postte meteen enkele op-

roepen op Facebook met de vraag 
om vooral kledij in te zamelen. De 
respons was enorm, waardoor het 
team met drie volle bestelwagens 
naar het rampgebied trokken.

Wat ze daar aantroffen, tartte 
elke verbeelding. Huizen waren 
weggespoeld of deels ingestort. 
De mensen liepen er nog rond 
in de kledij waarin ze gevlucht 
waren. Hulpverleners hadden 

ze zelfs nog niet gezien.  
De meesten hadden al drie dagen 
niets gegeten, want koken konden 
ze niet omdat alle nutsvoorzieningen 
afgesloten waren. 

De slachtoffers waren blij met de 
kledij die mee was want eindelijk 
konden ze iets proper aantrekken. 
"Het bezoek liet een diepe indruk 
op ons na", zeiden Carine en Zoë.
 
“Ondertussen zijn we al een aan-
tal keren teruggekeerd, telkens met 
verscheidene bestelwagens volge-
laden. En telkens weer waren we 
onder de indruk, dat de mensen on-
danks hun miserie toch zeer dank-
baar waren, dankbaar dat wij als 
Vlamingen hen niet in de steek ge-
laten hebben", aldus Carine Buyens 
en Zoë Chevalier.

Carine en Zoë helpen in getroffen rampgebied  

Nieuws uit de gemeente



Brakel wordt al geruime tijd ge-
plaagd door amokmakers die ver-
nielingen aanbrengen en crapuleu-
ze daden stellen. Een opvallende va-
stelling  is dat dit gedrag toenam na 
het ontslag van de toezichthouder  
van het Rijdtdomein. Dit ontslag 
vinden wij onaanvaarbaar!
      
De lijst met misdrijven wordt steeds 
langer en langer: een laffe vecht-
partij die bijna fataal afliep voor 
een jogger, twee politieambtenaren 
werden enkele dagen werkonbe-
kwaam geslagen, een meisje dat 
net op tijd kon ontsnappen aan 
een laffe aanrander, verschillende 
brandstichtingen, tuinafsluitingen 
werden  doorgeknipt, mensen 
werden lastiggevallen. We kre-
gen zelfs melding over kleine kin-
deren die door jongeren seksueel  
benaderd werden, de moeder was 
in shock.

Voor het Vlaams Belang Brakel kan 
dit  niet. Meermaals hebben wij 
aan de alarmbel getrokken, maar 
we moeten vaststellen dat dit voor 
de liberalen maar een “akkefietje” 
is en zou het Vlaams Belang zich 

verdraagzamer moeten opstellen ... 
Kortweg, verdraagzamer opstellen 
tegenover criminelen. Je zal maar 
ooit voor de liberalen gestemd heb-
ben. 

Om deze problematiek aan te 
kaarten hield het Vlaams Belang  
voor de aanvang van de gemeen-
teraad van juni een korte protestac-
tie tegen al dit zinloos geweld. We 
kregen zelfs bezoek van twee po-
litiecombi's. Niettegenstaande we 
vreedzaam protesteerden, werden 
onze identiteitskaarten gevraagd 
en namen genoteerd, maar dit bleef 
verder zonder gevolg. Begrijpe wie 
begrijpen kan.

Op de gemeenteraad van augustus 
kwam ons gemeenteraadslid zwaar 
onder vuur te liggen door de meer-
derheid. Het Vlaams Belang mag 
kennelijk de waarheid niet versprei-
den over de gebeurtenissen van de 
laatste maanden op en rond het 
Rijdtdomein en de Tirse. De meer-
derheid wil liever alles in de doof-
pot stoppen in plaats van de reali-
teit eindelijk onder ogen te zien. 

"De jongeren zoeken een uitdaging 
tijdens de coronatijden" klonk het  
bij sommigen van de meerderheid. 
Wij vinden dit een belediging aan 
het adres van de jeugd. Alle andere 
jongeren zaten ook met de gevol-
gen van de coronacricis en die ge-
droegen zich wel voorbeeldig. Die 
intimideerden niemand, vernielden 
niet en sloegen al zeker geen men-
sen doodleuk in elkaar. Stop dus 
met onze jeugd te beledigen en be-
noem de rotte appels zoals ze zijn: 
uitschot! 

Wij kunnen niet anders dan vast-
stellen dat de Open Vld faalt in 
het beleid inzake het beschermen 
van onze mensen. Voor het Vlaams 
Belang is het tijd voor nul-
tolerantie! Wat voor de 
Open Vld populisme is, 
is voor de echte Brake-
laar realiteit. Enkel met 
het Vlaams Belang kan 
het anders. Streng optre-
den maar, rechtvaar-
dig! 
 

Kris Jouret
Bestuurslid

Protestactie tegen zinloos geweld

Vlaams Belang voerde actie aan het Rijdtdomein. 
"STOP agressie en zinloos geweld!"



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
Een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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