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VLAAMS BELANG

Beste Brakelaars, 

Het Vlaams Belang heeft de wind 
in de zeilen. Dat blijkt alvast uit de 
recente nationale opiniepeilingen. 
"In Brakel merken we dit ook 
op", zegt huidig gemeenteraadslid 
Veronique Lenvain. "We hebben heel 
wat nieuwe gezichten en met deze 
mensen werken we samen richting 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
2024." De traditionele partijen 
(Open VLD, Vooruit en cd&v) zijn 
niet meer geloofwaardig en hebben 
het verkorven bij vele mensen. Dit 
door hun waslijst aan valse beloftes, 
blunders en gesjoemel. Ze laten 
onze mensen in de steek. De hoge 
energie- en brandstofprijzen swingen 

de pan uit. Winkelkarren worden 
fors duurder, ook de huurprijzen en 
aankoop van een nieuwe woning zijn 
voor een doorsnee gezin niet meer 
betaalbaar. De mensen willen echte 
verandering, en het Vlaams Belang is 
de enige partij die een toekomst voor 
onze mensen kan verzekeren.

Het bestuur van het Vlaams Belang 
Brakel bestaat uit: (eerste rij v.l.n.r.) 
Carine Buyens, Jessie Vekeman, 
Sandy Dierickx, Veronique Lenvain, 
Marijke De Fraine, Monica Roos, 
Jane Schotsaert en Tania Spranghers; 
en (tweede rij v.l.n.r.:) Jurgen Leus, 
Kris Jouret, Joeri Vanlancre, Cedric 
Raman, Patrick Spitaels, Marnic De 
Temmerman en Herman Steenbrugge. 

Katarien De Ridder, Gerlinde Schmitt 
en Laetitia Leblanc ontbreken op de 
foto.

Met vriendelijke groeten,

Veronique Lenvain 
Gemeenteraadslid
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We zien het aantal migranten stijgen, 
helaas ook in Brakel. In de beleidsver-
klaring van de meerderheid staat dat er 
voor de nieuwkomers die Nederlands 
willen leren een niet-verplichte cursus 
wordt aangeboden. Voor het Vlaams 
Belang is het een absolute vereiste om 
de taal te leren, o.a. om recht te hebben 
op een sociale woning.  Nieuwkomers 
moeten de Nederlandse taal beheer-
sen, en er moeten vormingsmomenten 
komen over onze geschiedenis, cul-
tuur, waarden en normen. Iedereen is 
welkom, maar waar is de bijdrage tot 
inburgering en integratie als je zoveel 
voordelen krijgt in uw gastland?

Kris Jouret
Bestuurslid

SOCIALE WONINGEN
“BRAKELAARS EERST”

Wie met de wagen rijdt, wordt ge-
pluimd aan het tankstation. Door de 
vele brandstoftaksen steekt de over-
heid een gigantische som in zijn zak-
ken. Het Vlaams Belang Brakel voerde 
daarom actie aan het Gabriel-tanksta-
tion aan de Industrielaan. Onze partij
deelde flyers uit aan pendelaars en 
toonde een groot spandoek aan 
voorbijrijdende wagens met de bood-
schap: “Claxonneer voor betaalbaar
tanken!”. Dat werd luid en enthousiast 

VIVALDI, LAAT ONZE MENSEN NIET IN DE STEEK

onthaald door voorbijrijdende automo-
bilisten. Het Vlaams Belang voerde ac-
tie, omdat we niet tevreden zijn met de 
magere energiedeal van paars-groen. 
De meerinkomsten die de overheid nu 
dankzij de energiecrisis binnenrijft, 
moeten terugvloeien naar de burger! 
Van elke twee euro die we aan een 
liter brandstof moeten uitgeven, graait 
de overheid één euro. Hoog tijd dus 
dat die meerinkomsten terugkeren 
naar de mensen. Het Vlaams Belang 

is voor een tijdelijke plafondprijs van 
€ 1,60. Want tanken moet weer be-
taalbaar zijn. Veel Vlamingen hebben 
het momenteel bijzonder moeilijk om 

op het einde van de maand rond te 
komen. Naast de benzineprijs die met 
27% toenam, steeg ook de gasfactuur 
tot ongeziene hoogtes. Ook stookolie 
werd 69% duurder, elektriciteit 44,7%. 
De inflatie blijft daarom pieken. De 
Vivaldi-regering moet NU daadkrach-
tige maatregelen nemen om een reces-
sie te voorkomen en de koopkracht 
van onze mensen te beschermen.

Carine Buyens
Bestuurslid

“De meerinkomsten die 
de overheid nu graait 

dankzij de energiecrisis, 
moeten terugvloeien 

naar de burger!”

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ve-
ronique Lenvain staat volledig ach-
ter de uitbreiding van de zone 30 in 
schoolomgevingen en dorpskernen. 
Want de veiligheid van onze mensen 
primeert, alleen niet zoals de meerder-
heid het nu voorstelt. De meerderheid 
wil de zone 30 fors uitbreiden in de 
Spoorwegstraat, Watermolenstraat, 
Beekstraat, Gauwstraat en een deel van 
de Kerkhofstraat en Meerbeekstraat. 
Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, 
zoals fietsers die vlugger gaan rijden 
dan de automobilisten. Het Vlaams Be-
lang is daar geen voorstander van en 
heeft zich onthouden in de stemming 
van het algemeen aanvullend verkeers-
reglement 'uitbreiding zone 30'. 

De meerderheid wil dat onze kinde-
ren meer gebruikmaken van de fiets 
en o.a. met de fiets naar school gaan. 
Het Vlaams Belang wil dat ook voor 
zowel  kinderen als volwassenen, 
maar dan moet men eerst de infra-
structuur aanpassen. Maak eerst werk 

van comfort en veiligheid voor elke 
weggebruiker. Comfortabele infra-
structuur stimuleert het fietsgebruik. 
Dat zal niet alleen de veiligheid van 
de fietser verhogen, maar ook de 
snelheid in het verkeer afremmen.

Joeri Vanlancre
Bestuurslid

UITBREIDING ZONE 30



Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ve-
ronique Lenvain onthield zich voor de 
komst van het nieuwe skatepark tussen 
de verbindingsweg Driehoekstraat en 
de Tirse. Wij zijn voor een skatepark, 
maar de locatie en een prijskaartje van 
269.000 euro is te veel. Het Vlaams Be-
lang stelde al eerder voor, in de lijn van 
de recente enquête (65% van de jeugd 
stemde voor), om het skatepark op het 
Rijdtdomein te vestigen. Maar de libera-
len hebben daar geen oor naar.

•••••••••••••••••••••••••••••

Open VLD telt 15 raadsleden van de 23 
zetels, vier van hen waren eind juni af-
wezig op de gemeenteraad. En dat was
niet de eerste keer. Onder andere onze 
premier De Croo komt bijna nooit op-
dagen. Maar liberalen doen wat ze het 
beste kunnen, en dat is hun eigen fouten 
doorschuiven naar een ander. Enkele 
maanden geleden deed Open VLD nog 
een warme oproep om de zitpenningen 
te verhogen. Natuurlijk gaan onze li-
berale 'vrienden' dat niet vertellen. Het 
Vlaams Belang was tegen dat absurde 
voorstel. In tijden van crisis moet men het 
goede voorbeeld geven, en niet zichzelf 
opslag geven. 'Gewoon doen' of toch 
maar 'gewoon poen'? Dat had een goe-
de slogan geweest.

•••••••••••••••••••••••••••••

Nu de coronapandemie achterwege 
is, stelde het Vlaams Belang voor of het 
mogelijk zou zijn om het gemeentehuis 

en het containerpark een dag in de 
week opnieuw toegankelijk te maken 
zonder afspraak. Vooral de ouderen 
hebben niet altijd de nodige kennis en 
de mogelijkheid om dat online te doen. 
Volgens de blauwe meerderheid moe-
ten de ouderen maar telefonisch een 
afspraak maken, ook al blijkt dat toch 
niet altijd evident te zijn. Jammer dat de 
meerderheid zo krampachtig weigert.

•••••••••••••••••••••••••••••

Vele jonge gezinnen en alleenstaande
ouders hebben het vandaag ontzet-
tend moeilijk om de eindjes aan elkaar
te knopen. Op de gemeenteraad stel-
de Veronique Lenvain voor om een in-
zamelpunt te voorzien waar inwoners 
baby- en kinderspullen kunnen afleve-
ren, en waar jonge of alleenstaande 
ouders deze spullen kunnen lenen voor 
hun kinderen. Open VLD wees het 
voorstel abrupt af. "Wie hulp nodig 
heeft, moet maar aankloppen bij het 
OCMW", klonk het.

•••••••••••••••••••••••••••••

De mensen liggen wakker van de stij-
gende energiefactuur. Om onze wonin-
gen energiezuiniger te maken, bestaat 
er een energiescan. Helaas is die niet 
kosteloos. Maar er bestaat daarnaast 
ook een kosteloos alternatief: warm-
huis.be. Veronique Lenvain stelde voor 
om dat alternatief meer te promoten. De 
meerderheid zou het voorstel van het 
Vlaams Belang meenemen.

Op 19 juli 2021 vroeg gemeenteraads-
lid Veronique Lenvain aan de meerder-
heid om de boerenmarkt nieuw leven in 
te blazen. Open VLD weigerde eerst te 
luisteren. Een half jaar later kregen de 
Brakelaars een zondagmarkt, weliswaar 
in een blauw jasje. Het Vlaams Belang is 
evenwel tevreden.

•••••••••••••••••••••••••••••

Het Vlaams Belang maakt zich grote 
zorgen over de enorme schuldenberg 
die wordt doorgeschoven naar de vol-
gende legislatuur. De schulden stijgen 
met meer dan 300% tegen 2025. De 
schuld in 2020 is 7.606.329 euro, 
waarvan 4.817.907 euro op lange 
termijn. Dat betekent 510 euro per 
Brakelaar. De totale schuld loopt eind 
2025 dus op tot 1600 euro per Bra-
kelaar! En dat terwijl de liberalen zich 
van bij hun intrede op de borst klopten 
over het goede financieel beleid en het 
bijna schuldenvrij zijn van onze ge-
meente. Schande.

Sandy Dierickx
Secretaris

NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD




