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MEERJARENPLAN ZONDER VISIE

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

Eind juli werd het meerjarenplan
voorgesteld en goedgekeurd door
de Open Vld. Er was goed nieuws:
de gemeentebelastingen zullen niet
verhoogd worden (Brakel heeft
al de hoogste van de regio) en
eindelijk gaat men meer investeren
in toerisme. Dat was een absolute
prioriteit voor onze partij.
Het gemeentebestuur zal ook een
nieuw zwembad bouwen. Vlaams
Belang Brakel is voorstander van
een ruim zwembad (zoals het zwembad De Gavers in Geraardsbergen)
voorzien van alle nodige faciliteiten,
waarin zowel jong als oud zich kunnen uitleven. Dat zou een enorme
troef zijn voor onze gemeente, zeker
naar toerisme toe. Een win-winsituatie voor iedereen. Nog een voordeel:
geen onnodige verplaatsing, dus beter voor ons milieu. Maar ons voorstel werd afgekeurd, en het wordt
een simpel baantjes-zwembad. Een
gemiste kans als je het ons vraagt.

Na 12 jaar (verkiezings)beloftes
gaat de gemeente eindelijk werk
maken van een podiumzaal met
muziekschool. Weliswaar zonder
plaats voor eetfestijnen en koffietafels, wat bijzonder jammer is. Onze
talrijke verenigingen smeken om een
modern complex dat multifunctioneel
is, zoals De Lier in buurgemeente
Lierde. Het Vlaams Belang voorstel
werd afgekeurd door de Open Vld
omdat ze enkel een podiumzaal
willen waar geen plaats is voor eetgelegenheden. Waar ze niet bij stilstaan is dat, tenzij de podiumzaal
elke weekend uitverkocht is, er een
financieel bloedblad dreigt voor het
project, waarvoor de belastingbetaler natuurlijk zal moeten opdraaien.
Wat met de leegstaande kerken in
onze dorpen? De kerk is erfgoed
en is een essentieel bestanddeel
van onze leefomgeving. Ze geeft
kleur, inhoud en identiteit aan dorpen en gemeenten. Ze wordt vaak
gekoesterd door lokale bewoners.

Restauratie, heden en toekomst kunnen hand in hand gaan. Het herstel
van een historisch gebouw of het bewaren van een archeologische site
kan perfect gepaard gaan met een
creatieve herbestemming. Dat kan
gaan van het inrichten van cultuuren tentoonstellingsruimten, over het
aanleggen van parkzones, tot de integratie van horeca. Voor het Vlaams
Belang Brakel is een belangrijk facet
daarin het herbestemmen van architecturaal, historisch of cultureel
waardevolle kerken die niet meer
gebruikt worden voor de eredienst.
Die moeten een respectvolle invulling krijgen.
Maar daarover lezen
we niets in het meerjarenplan. Bijzonder
jammer.
Veronique Lenvain
Gemeenteraadslid

Samen voor een beter Vlaanderen
en een mooier Brakel

Men
kan niet ontkennen dat onze
partij groter en groter wordt! Dit is
enkel mogelijk dankzij jullie, onze
leden en sympathisanten.
Ondanks het sterke signaal bij de
laatste verkiezing sluiten de traditionele partijen de modale Vlaming
uit. Maar zij voelen de hete adem
van het Vlaams Belang in de nek, en
kunnen niet anders dan zich voorbereiden tot samenwerking na de volgende verkiezing.
Het programma van het Vlaams Belang is helder: het behoud van onze
eigenheid, van de Vlaamse cultuur
en waarden en van onze normen,
respect voor onze ouderen, en een

hoopvolle toekomst voor onze jongeren. Meer en meer wordt het duidelijk dat enkel het Vlaams Belang
achter de Vlaming staat, en ook in
Brakel willen we dat duidelijk maken. De vooroordelen en tegenwerking naar onze partij toe maken
ons enkel maar sterker. We willen
samenwerken voor een leefbaar ensociaal Brakel!

Herman Steenbrugge
Ondervoorzitter

In deze tijd waarin we
met zijn allen afstand,
onzekerheid, angst, zorgen, vragen en verdriet
ervaren, wenst Vlaams
Belang Brakel u een strijdvaardig, liefdevol en een
hoopvol Nieuwjaar toe!
Ook in 2021 dragen we
zorg voor elkaar!

Ondersteuning van kattenopvang
Naar aanleiding van werelddierendag bracht Vlaams Belang
Brakel een aantal zakken kattenvoer naar een opvang voor
kittens in nood: onze partij heeft
aandacht voor het lot van dieren
in asielen.

Jaarlijks worden er duizenden gezonde katten gedood omdat er nu

Gemeenteraadslid
Veronique
Lenvain is blij dat we dit lokaal
initiatief kunnen helpen. Dit overstijgt taal, politiek en ideologie.
We hopen zulke acties in de toekomst nog te kunnen herhalen.

eenmaal meer katten in de asielen
terecht komen dan er opvang is bij
gezinnen. Het steriliseren van katten (verplicht sinds 2018) moet er
echter op termijn voor zorgen dat
er een evenwicht komt in de kattenpopulatie. Een BTW-verlaging voor
die sterilisatie van 21% naar 6% is
dan ook een absolute noodzaak.
Want het Vlaams Belang heeft ook
een warm hart voor onze dieren!
Kris Jouret
Secretaris

Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.
Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode:
.................................Gemeente:
...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post:
........................................................................................................

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09
Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Avondklok Horeca
Van 1 maart 2020 tot 31 augustus
2020 werden 106 (0.71%) van
de
Brakelaars
met
covid-19
besmet. Tijdens de hele augustusmaand werden er 34 (0.23%)
coronabesmettingen geregistreerd.
Op basis van deze cijfers besloot de
Open Vld de avondklok in te voeren
voor de horeca en een mondkapje
op alle (veld)wegen en straten te
verplichten. Wat uiteraard op veel
onbegrip en ongenoegen stuitte.
De horeca Brakel werd daarop
tijdens de zomermaanden de
grote dupe van enkele bekrompen
geesten en door nalatigheid van het
contactonderzoek.
De zomer is de mooiste tijd van
het jaar en dé periode waarin de
horeca zijn jaaromzet moet draaien.
Net dan nam Open Vld deze

ondoordachte beslissing. Dat was
pure broodroof! Daarom besloot
Vlaams Belang Brakel samen met
enkele horeca-uitbaters om op sociale
media een petitie op te starten tegen
die absurde avondklok. Want onze
Brakelse Horeca verdient een beter
beleid!
Al heel snel werd duidelijk dat veel
Brakelaars de avondklok afkeurden.
Op amper 5 dagen tijd verzamelden
we meer dan 330 Brakelse
handtekeningen. Enkele dagen later
werd de avondklok afgevoerd en kon
de septemberkermis doorgaan met
alle nodige voorzorgsmaatregelen
die de gemeente had opgelegd.
Vlaams Belang Brakel is dan ook
fier dat onze partij een sterk signaal
heeft kunnen geven aan Open Vld.
We hebben aangetoond dat het

ook anders kan! Samen met de
Brakelaars maken we het verschil!
Veronique Lenvain
Gemeenteraadslid

Claxonneer tegen de Vivaldi-regering
Gewapend met de boodschap
‘Claxonneer! Niet mijn regering’
voerden leden van Vlaams Belang
Brakel actie. Ze vatten post aan de
rotonde in Nederbrakel.

getoeter gehoord. We kunnen
alleen besluiten dat ook in Brakel,
waar de Eerste minister woont,
veel mensen kritisch zijn voor deze
Vivaldi-coalitie.

Met deze actie protesteerden we
tegen de Vivaldi-coalitie die volgens
ons een anti-democratische, antiVlaamse en anti-rechtse regering
is. Met dit spandoek riepen we alle
bestuurders die voorbij reden op
om te claxonneren als ze dezelfde
mening toegedaan waren.

Bij de verkiezingen in mei 2019
koos de Vlaming een radicaal ander beleid. De kiezer stemde overtuigend rechts en Vlaams, maar met
een Vivaldi-monstercoalitie krijgen
we exact het omgekeerde.

De actie duurde een uur en we
hebben tijdens dat uur heel wat

Marnic De Temmerman
penningmeester

“Het Vlaams Belang heeft nog nooit
meebestuurd, maar het is de voorbije
decennia misschien wel de meest
invloedrijke partij in Vlaanderen geweest. Haar standpunten beïnvloeden
andere partijen en dus ook het regeringsbeleid.”
Dave Sinardet, politicoloog
Knack, 14 oktober 2020.
“De kloof inzake werkzaamheidsgraad tussen Vlaanderen, Wallonië
en Brussel is torenhoog.”
Jan Denys, arbeidsexpert,
Knack, 5 oktober 2020.
“Met alleen groene energie wordt het
in een klein land knap lastig om de
energietransitie te doen slagen, tenzij
we heel veel elektriciteit gaan invoeren. Door de kernuitstap zal België
meer CO2 uitstoten.”
Damien Ernst, energiespecialist,
Knack, 30 september 2020.

Claxonneer! "Niet mijn regering."

“Het verschil was eigenlijk vooral dat
we de pers in snelheid hebben kunnen pakken, maar dat voordeel zijn
we de volgende keer weer kwijt.”
Alexander De Croo, premier, over de
vraag of zijn corona-aanpak verschilt
met die van ex-premier Sophie Wilmès, De Tijd, 10 oktober 2020.

GEZOND VERSTAND!
Ons land blijft verwikkeld in een diepe crisis. Het coronavirus
blijft dodelijke slachtoffers maken. Maar ook bij onze bedrijven
sneuvelen er jobs. Tal van sectoren blijven gebukt gaan onder
zowel de coronamaatregelen als een terughoudendheid bij de
mensen om het normale leven te hervatten waar dat kan. Terwijl
onze kinderen terug op de schoolbanken zitten, verliezen zeven
op de tien bedrijven omzet of erger. Maar hoe moedeloos het ook
kan lijken, het Vlaams Belang geeft niet op, integendeel. Wanneer
de uitdagingen groter worden, groeit onze verantwoordelijkheid
des te meer. Dit land moet terug naar normaal.
Aan elke scholier of student die opnieuw met volle moed in
de boeken is gevlogen, aan elke zorgverlener, vuilnisman,
transporteur of andere werknemer die is blijven werken de
afgelopen maanden, aan alle zaakvoerders die harder dan ooit
werken, maar zeker ook aan hen bij wie het water aan de lippen
staat: hou vol. Wij gaan voor jullie hetzelfde doen. Tijdens de
eerste helft van dit jaar heeft onze partij er alles aan gedaan om
zoveel mogelijk levens te redden, dit door met gezond verstand
de druk op de beleidsketel te houden, terwijl ministers Wilmès, De
Block en Beke er een zootje van maakten.
TERUG NAAR NORMAAL
Nu willen we echter dit land terug in een normale plooi krijgen.
Er gaan nog even inspanningen nodig zijn; onze sociale
afstand bewaren en op plekken waar het nodig en nuttig is, een
mondmasker dragen. Tegelijk gaan we zo veel en zo snel het kan
voor normalisatie. Het Vlaams Belang verzet zich dan ook tegen
alle regels die sectoren in de kou laten staan. Wat voor de horeca
kan, moet ook kunnen voor de cultuur- en evenementensector.
Wat voor de pretparken kan, moet ook kunnen voor de markten foorkramers. Wat voor familiewandelingen kan, kan ook voor
winkelen. Normaliteit betekent ook gezond verstand: met een
mondmaskerplicht onder elke situatie voor een hele provincie
maken we de mensen enkel maatregelmoe, terwijl we er niemand
mee gezond houden.
Maar het Vlaams Belang wil tevens zij die schade leden en lijden
onder de coronacrisis niet in de steek laten. De koopkracht moet
maximaal beschermd worden en onze bedrijven moeten gezond
blijven. Alle nutteloze kosten - zoals geld voor nog meer migratie moeten onmiddellijk geknipt worden. Met dat geld moet de
belastingvrije som van alle werknemers opgetrokken worden
met 2.000 euro. Tegelijk moet de vennootschapsbelasting naar
Nederlands niveau: 20%. Zó trekken we ons land uit de slop, zo
helpen we dit land. Doe je mee?

Tom Van Grieken
Voorzitter
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