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BRAKEL VERWELKOMDE DRIES VAN LANGENHOVE

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

Op zondag 26 januari jongstleden
verwelkomde onze afdeling in een
bomvolle zaal volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. Als fiere
voorzitter mocht ik hem inleiden.
Bij de start van het nieuwe jaar werd
het meerjarenplan van de Open Vld
goedgekeurd. Het Vlaams Belang
heeft zich fel verzet en de bezwaren tegen dat meerjarenplan op tafel gelegd. Er zal veel geïnvesteerd
worden in infrastructuur en weinig in
onze mensen. Zo is er geen budget
voor onze ouderen, hoewel 22%
van de Brakelaars ouder is dan 65
jaar. Investeer in onze ouderen en
zorg ervoor dat hun factuur betaalbaar blijft! Investeer bijvoorbeeld
in kangoeroewoningen, dergelijke
initiatieven gaat de vereenzaming
tegen en vergemakkelijken het toezicht op zorgbehouvende ouderen.
Het betalen van schoolmaaltijden:

heel goed idee, maar voor wie? En
wie beslist wie in aanmerking komt?
Dezelfde operking kan gemaakt
worden over de taallessen. Voor
het Vlaams Belang is het duidelijk:
nieuwkomers moeten verplicht Nederlands les volgen !
Wij staan ook kritisch tegenover de
bouwwoede: honderden nieuwe
woongelegenheden op en rond de
Warande/Hoge Zavel, het Stenenplein en het Kasteelpark... Niet alleen wordt de schaarse open ruimte
vernietigd, er wordt ook geen rekening gehouden met de impact op het
milieu en de verkeersoverlast. Het
gemeentebestuur meent dat dat een
extra aantrekkingspool zal zijn voor
nieuwe inwijkelingen de komende
jaren.
Het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid zijn een echte schande. Er is een
volledig gebrek aan concrete plan-

nen en visie. Deze situatie is niet
langer houdbaar. De Hoog- en de
Neerstraat zijn een snelweg geworden, alle verkeer moet door het centrum om te kunnen parkeren. Ook in
toerisme wordt, in vergelijking met
onze randgemeenten, bijna niets
geïnvesteerd. Brakel is het pareltje
van de Vlaamse Ardennen met zijn
prachtige bossen, heuvels en weides. Investeer meer in toerisme en de
talrijke B&B's en vakantiewoningen
die onze streek te bieden heeft. Doe
een extra inspanning en zet Brakel
eindelijk eens aan de top van de
kaart als toeristische trekpleister!

Veronique
Lenvain
Gemeenteraadslid

Vlaams Belang zorgt voor onze ouderen en zwakkeren.

Vlaams Belang is er voor u!

Toen het coronavirus ons overheerste bleven wij zorgen voor onze mensen! Als de overheid in gebreke bleef, sprongen wij in de bres.

Als ondervoorzitter woon ik vaak
de maandelijkse gemeenteraad
bij. Daar zie ik dan hoe ons
Vlaams Belang-gemeenteraadslid steeds weer moet opboksen
tegen de blauwe elite in onze gemeente.

Ons gemeenteraadslid Veronique Lenvain was erin geslaagd 850
exemplaren van chirurgische mondneusmaskers (type IIR en FPP2) aan
te kopen. Zij heeft deze betaald met haar zitpenningen van de gemeenteraad. Wij waren zeer verheugd deze broodnodige mondmaskers gratis te kunnen schenken aan de zorginstellingen in onze gemeente. De
respectievelijke directies namen met dankbaarheid de mondmaskers in
ontvangst. Wij hebben ook nog een kleinere hoeveelheid mondmaskers
bezorgd aan enkele privé verpleegkundigen die ook in uitzonderlijke
toestanden aan het werk zijn, aan ouderen en onze leden.
Veronique, overigens zelf nachtverpleegkundige, is ervan overtuigd dat
het medisch en verzorgend personeel dat in de frontlinie staat om onze
bejaarde moeder, vader, buur, vriend of kennis te helpen, op deze
manier beter beschermd zullen zijn. Ik druk ook op die manier mijn oprechte dank en enorme waardering nogmaals uit aan al deze helden!
Iedereen was bijzonder onder de indruk hoe op een heel korte tijd
het coronavirus insloeg in onze dagelijkse samenleving. Onze vrijheid
werd plots beperkt en onze sociale contacten werden ons ontnomen.
De grootste zorg waren de (alleenstaande) ouderen en zwakkeren die
plots alle familiale contacten verloren. Net daarom deed het Vlaams
Belang Brakel op sociaal media een warme oproep aan de bevolking:
Wij helpen u! Die waardering die ik toen kreeg zal ik nooit vergeten.
Met hulp van vrijwilligers deden we boodschappen, gingen naar de
apotheek, een babbel of iets anders? Wij staan klaar om te helpen, ook
na de crisis. Laat ons weten wat we voor u kunnen betekenen op het
gsm-nummer 0478 796 885 of stuur een mail naar veronique.lenvain@
gmail.com. We behandelen je vraag vertrouwelijk. Samen zorgen we
ervoor dat niemand in de steek gelaten wordt!

De voorstellen die het Vlaams
Belang indient worden vaak afgekeurd. Maar niet getreurd: na
enige tijd wordt hetzelfde voorstel
opnieuw ingediend, onder hun
naam uiteraard. Een voorbeeld
daarvan is het aanplanten van
(fruit)bomen in onze gemeente.
We stellen vast dat de Open Vld
weer maar eens met de pluimen
gaat lopen.
We gaan niet kinderachtig doen:
het belangrijkste is dat goede
voorstellen uitgevoerd worden.
Vlaams Belang Brakel doet alvast
z'n best om goede en nuchtere
voorstellen te blijven lanceren in
het belang van alle
inwoners van Brakel.
Herman
Steenbrugge
Ondervoorzitter

Open Vld Brakel keurt het SAVE-charter af
Ons gemeenteraadslid Veronique
Lenvain diende op de gemeenteraad
van maandag 27 januari een voorstel in om het SAVE-charter goed te
keuren en te ondertekenen.
De oppositie (N-VA, CD&V en
Vlaams Belang) stemden voor, sp.a
onthielt zich. De Open Vld stemde
tegen met als argument dat ze al
genoeg doen voor de verkeersveiligheid. Voor het Vlaams Belang
Brakel moet er blijvend geïnvesteerd worden in veilig verkeer.
"Samen Actief voor een Veilig Verkeer" is een initiatief van de organisatie Ouders van Verongelukte
Kinderen (OVK). Dit charter heeft
als specifieke bedoeling steden
en gemeenten aan te sporen een
bijdrage te leveren aan de strijd
voor
meer
verkeersveiligheid.
Elk kind dat in het verkeer om-

komt, is er één te veel. OVK wenst
daarom alle steden en gemeenten
aan te sporen permanent aan een
beter en veiliger mobiliteitsbeleid te
werken, in het bijzonder op plaatsen
waar kinderen en jongeren vaak
aan het verkeer deelnemen.
De gemeente kan een actieve rol
spelen in de verbetering van de verkeersveiligheid. Door de ondertekening van dit SAVE-charter gaat de
gemeente het engagement aan voor
meer verkeersveiligheid!
Meer dan 100 gemeenten in Vlaan-

deren hebben intussen het SAVEcharter ondertekend en geven actief
vorm aan een verkeersveilige mobiliteit. Brakel hoort daar helaas niet
bij. Onze gemeente heeft een groot
onderwijsnetwerk en veel scholen.
Het belang van verkeersveiligheid
en aandacht voor voetgangers en
fietsers kunnen daarom niet genoeg
onderstreept worden. Blijkbaar heeft
de Open Vld andere prioriteiten dan
onze zwakke weggebruikers beter te
beschermen.
In het meerjarenplan van 23 december 2019 verkondigde de Open Vld
Brakel met veel tromgeroffel: “Iedereen veilig op weg”. Vlaams Belang
Brakel is bijzonder benieuwd hoe de
open VLD dit gaat uitleggen aan de
Brakelaars.
Marnic De temmerman
Penningmeester

Te veel mensen leven in armoede,
terwijl te veel geld naar migratie gaat
Met de slogan ‘een hart voor onze
mensen’ deelden mandatarissen en
militanten van de Vlaams Belang-afdeling in Brakel op woensdag 19 februari snoepgoed uit in hartjesvorm
in combinatie met een inhoudelijke
boodschap. Het Vlaams Belang vindt
namelijk dat er te weinig geld gaat
naar sociale voorzieningen en te veel
naar migratie. Op die manier willen
we de zwakkeren een hart onder de
riem steken. De actie kadert in een
bredere, nationale campagne.
Het Vlaams Belang berekende enkele uitgaveposten rond migratie
en plaatste deze tegenover andere
beleidskeuzes die beter en socialer
kunnen. “Het mes snijdt zo diep dat
de pensioenen in dit land 40 tot 50
procent lager liggen dan in onze
buurlanden waardoor drie op vier
bejaarden er hun rusthuisfactuur niet

mee kan betalen”, aldus Veronique
Lenvain. “Bovendien leeft dan nog
eens 1 op 7 landgenoten in armoede. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.”
Intussen is er wel geld voor immigranten die nooit één euro hebben
bijgedragen. Zo spendeerde de regering op één jaar tijd bijna 375
miljoen euro aan asielopvang en
-ondersteuning, 590 miljoen euro
aan werkloosheidsuitkeringen voor
allochtonen en 440 miljoen euro
aan leeflonen voor vreemdelingen.
Verder gaat bijna 30 procent van
de Vlaamse sociale woningen naar
niet-Belgen. Het prijskaartje hiervan
is 240 miljoen euro. “Dit alleen tikt
aan tot een totaalbedrag van 1,65
miljard. Dan hebben we zaken als
inburgering, criminaliteit, overlast…
zelfs nog niet meegerekend”.

Het Vlaams Belang becijferde dat
met dat geld ofwel:
• de pensioenen jaarlijks met 786
euro kunnen stijgen
• de kinderbijslagen met een
kwart kunnen doen groeien
• elke invalide maandelijks 340
euro meer kan krijgen.
Met deze campagne, die we voeren
tussen de mensen, wensen we enerzijds te informeren en anderzijds
duidelijk te maken dat het Vlaams
Belang kiest voor eerst ONZE
mensen.
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.

TROTS OM
VLAMING TE ZIJN,
NU MEER DAN OOIT
Ons land is verwikkeld in een zeer grote crisis.
Een dodelijke ziekte heeft alles verlamd. Allicht
is dit de grootste ramp voor onze gemeenschap
sinds WOII. Maar nationalisten onderscheiden
zich in moeilijke tijden. Nu meer dan ooit,
ben ik trots om Vlaming te zijn. Ik ben trots
om Vlaming te zijn net als al onze mensen in
de zorg, bij de politie en brandweer, bij de
vuilnisophaling, in de supermarkten, in de
transport enzoverder. En daarom, voor die
mensen in het bijzonder, zal het Vlaams Belang
nooit opgeven.
De Belgische regering Wilmès I beweerde klaar
te zijn voor deze crisis. De afgelopen weken
en maanden bewees ze maar één ding: dat
ze niet klaar was. Nu weten we ook waarom:
intussen is de regering ‘Wilmès II’ ingezworen.
Ze is gebouwd op achterbaks gekonkel en
met cynische zelfbediening als doel. De
liberalen hebben zoveel mogelijk postjes uit de
coronabrand kunnen slepen, de PS heeft een
regering zonder N-VA gekregen. De enige die
achterblijven, zijn de Vlamingen en de meer
dan 800.000 kiezers van het Vlaams Belang in
het bijzonder. Zij kregen zelfs geen erkenning
van Wilmès, laat staan een uitnodiging om
geraadpleegd te worden in haar ‘superkern’,
een zoveelste ondoorzichtig orgaan in het
ondoorzichtig kluwen dat België is.

doorwerken, te bedanken en een hart onder
de riem te steken. Uiteraard de dokters en
de verpleegkundigen in de zorg, maar ook
de gezonde jongeren die winkelen voor hun
grootouders, de vuilnismannen die nog steeds
het afval komen ophalen, de dokwerkers die
de bevoorrading in stand houden… De lijst is
lang. Allemaal zijn ze het hart van Vlaanderen.
Het Vlaams Belang wil ervoor zorgen dat dit
onverminderd blijft kloppen.
Daarom blijft onze partij niet stilstaan, zeker
nu. Onze partij was de eerste die aan de kar
trok voor een doortastend en duidelijk beleid
tijdens de coronacrisis om onze mensen te
beschermen, en onze partij zal ook na de crisis
er zijn om onze mensen te beschermen, ook
tegen gevaren die niet de vorm van een virus
hebben. Ondanks deze duistere tijden, of in
feite zelfs dankzij, durf ik vandaag meer dan
ooit zeggen dat ik trots ben om Vlaming te zijn.
Dank jullie allen.

Maar tussen al het politiek geknoei en
opportunisme wil ik echter ook gebruik maken
van dit blad om al onze mensen, die ondanks
moeilijke omstandigheden hebben blijven

Tom Van Grieken
Voorzitter
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