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Beste inwoners van Leopoldsburg-Heppen,
De verkiezingen naderen, dus de
gekende beloftes komen weer op
tafel om daarna weer geruisloos
in de prullenmand te belanden.
Zo klagen wij al 18 jaar lang het zwaar
verkeer door Heppen naar en door
Leopoldsburg aan, maar nog steeds
is er niets veranderd. Het dendert
nog steeds door het centrum. Ook de
Kanaalstraat in Heppen is vandaag nog
steeds levensgevaarlijk voor fietsers. Onze
wegen door het centrum moeten zowat
de slechtste van Limburg zijn.
Het centrum ziet er in het algemeen
verloederd uit: het is er één en
al leegstand. Ook ons Militair
patrimonium laat men verkommeren.
Jammer: we zouden het in ere moeten
houden, want Leopoldsburg is groot en
bekend geworden door zijn militairen.

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

Intussen zit onze burgemeester Wouter
Beke in Brussel en laat hij alles op
zijn beloop. Wat hij wél kan, is grote
sier maken met ons belastinggeld.
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Zo bouwt hij een megalomaan
gemeentehuis, waar niemand behoefte
aan heeft. Zou men dat geld niet beter
gebruiken om het centrum in het
algemeen en ons militair patrimonium
in het bijzonder op te waarderen?
Het is duidelijk dat onze burgemeester de
noden van de gewone man in de straat
of niet kent, of erger nog: ze negeert.
Sommige politici liggen meer wakker van
hun eigen belang en draaien de burger
maar al te graag een rad voor de ogen.

Iedereen is hier welkom, maar wie zich
niet kan aanpassen aan onze cultuur
en gebruiken, moet het land verlaten.
Iedereen heeft hier immers evenveel
rechten, als plichten!
Yvo Verherstraeten
Afdelingsvoorzitter

Zo zijn er zelfs die een jood op de lijst
willen plaatsen, die weigert om de
vrouwen een hand te schudden. En dat
maar om een reden: stemmen halen.
Dan vraag ik mij af: waar eindigt dit?
We leven hier nog altijd in een vrij
land waar de man en de vrouw evenveel
rechten hebben en er niemand als
tweederangsburgers moet beschouwd
worden. En dat moet zo blijven!

Sociale woningen
blz. 2
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Amper 3 van de 166 sociale
woningen naar Belgen
Hoewel er 176 Belgen op de wachtlijst
staan voor een sociale woning in
onze regio werden er afgelopen jaar
amper 3 van de 166 sociale woningen
toegewezen aan mensen die over onze
nationaliteit beschikken. De rest bezat
een vreemde of onbekende nationaliteit.
Dat blijkt uit cijfers van de Kantonnale
Bouwmaatschappij
van
Beringen
(KBM) die het Vlaams Belang opvroeg.
Op de wachtlijst zien we de verhouding
verder wijzigen: amper 4 procent van
de kandidaat-huurders beschikt over
de Belgische nationaliteit. Voor een
goed begrip: mensen met de dubbele
nationaliteit worden aanzien als Belg. Een
Turk die ook Belgische identiteitspapieren
heeft, wordt dus geregistreerd als een
Belg. Het werkelijke aantal mensen van
niet-Belgische afkomst ligt met andere
woorden nóg hoger.

doorsnee Vlaming zo’n drie jaar telt, zijn
de cijfers frappant. Het Vlaams Belang
dient daarom – naar Deens voorbeeld
- een voorstel van decreet in dat stelt
dat een immigrant zich pas kandidaat
kan stellen voor een sociale woning
wanneer hij ten minste zeven van de
acht voorbije jaren legaal in het land
verbleef en ten minste gedurende drie
jaar een inkomen uit arbeid verwierf en
dus sociale zekerheidsbijdragen betaalde.
Kortom: een kordaat maar rechtvaardig
sociaal huisvestingsbeleid. Ook in
Leopoldsburg!

Vlaams Belang zoekt
M/V met talent

DIT IS NOG MAAR HET BEGIN
Gevreesd wordt dat dit nog maar het
begin is, aangezien de tienduizenden
asielzoekers die de afgelopen twee jaar
massaal een asielstatuut kregen toegekend
nu massaal kandideren op de sociale
woningmarkt.
Wetende dat de wachttijd voor een
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Top 3 toewijzingen aan niet EUvreemdelingen in Vlaanderen (2016)

1 OP 6 LANDGENOTEN LEEFT IN ARMOEDE
De
economische
vreugdekreten
vanop de regeringsbanken staan in
schril contrast met het welvaartspeil
van de modale burger. Zo tonen de
Vlaamse armoedecijfers aan dat 1 op 6
landgenoten in armoede leeft, dat 3 op 4
senioren de rusthuisfactuur niet meer kan
betalen en dat 1 op 2 burgers aangeeft
dat zijn koopkracht is gedaald. Zelfs
voedsel blijkt voor steeds meer mensen
moeilijk betaalbaar. Zo bleek onlangs
uit cijfers van de Belgische Federatie
van Voedselbanken dat vorig jaar een
recordaantal van 157.151 mensen
aanklopten voor een voedselpakket.
ONZE MENSEN EERST
Dat
intussen
de
jaarlijkse
immigratiefactuur oploopt tot 987 euro

per Vlaming druist in tegen elk
sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Of
kunnen de dames en heren van de
meerderheidspartijen
verantwoorden
waarom een 69-jarige Vlaming,
die heel zijn leven heeft gewerkt en
bijgedragen, minder krijgt dan een
net
aangekomen
Afghaan?
Dat
fundamenteel
onrecht bestrijden, is
en blijft de essentie
van ons politiek
handelen.

Allereerst richt ik graag een woordje
van dank aan alle mensen die ons
afgelopen jaar hebben gesteund, door
weer en wind de baan op gingen, onze
berichten deelden, present waren op
onze activiteiten, onze boodschap
verkondigden bij vrienden en familie
Ik kan niet genoeg benadrukken
hoeveel jullie inzet betekent en hoezeer
ze ons telkens opnieuw vernieuwde
kracht en energie geeft.
En die zullen we in 2018 meer
dan ooit nodig hebben, met de
verkiezingen in het vooruitzicht. Maar
met de kracht van onze overtuiging,
het gelijk aan onze kant en de beste en
strijdvaardigste militanten hebben we
alvast een stapje voor.
Ik maak hierbij dan ook meteen van
de gelegenheid gebruik om u op te
roepen uw recht als burger ten volle
te benutten door u kandidaat te
stellen voor het Vlaams Belang in uw
gemeente of stad. Interesse?
Mail dan naar ivo.verherstraeten2@
gmail.com of lucconinx@skynet.be
om je kandidatuur in te dienen.
Of bel 0477/36 99 19 (Ivo) of
0478/ 95 78 80 (Luc)

Verkeersinfarct Leopoldsburg-Heppen
2. Tonnagebeperking op bepaalde
toegangswegen alsook op sluipwegen
(bvb. Kanaalstraat);
3. Uitbouw van een omleidingwegennet.
Uiteraard er van uitgaande dat dit
effectief wordt aangelegd en het niet
verloopt zoals met de toegangsweg
naar de gevangenis. Die werd
uiteindelijk niet aangelegd, maar het
groen werd wél gekapt.
Mariella Schoemans
Bestuurslid

Onze gemeente wordt doorsneden door
gewestwegen met een hoge verkeersdrukte
en vooral veel vrachtverkeer. Dit heeft een
zeer negatieve invloed op de leefbaarheid
in zowel het centrum van Leopoldsburg
als Heppen.
Bij doorlichting blijkt dat van het hoge
aandeel vrachtverkeer maar liefst 82%
geen bestemming heeft op grondgebied
Leopoldsburg-Heppen en 35% niet eens
op de toegangswegen tot onze gemeente,
gewoon doorrijdend verkeer, dat hier

helemaal niet moet zijn! En met het heffen
van tol op de autowegen is dit enkel nog
maar toegenomen, in tegenstelling tot de
mooie beloften bij vorige verkiezingen
om dit probleem aan te pakken.
Wat onze gemeente dus zeer dringend
nodig heeft is:

1. Controle op de plaatselijkheid van
vervoer door een daadkrachtig
werkend politieapparaat;

Staat de kerk nog in het midden?
Wij zijn een aparte gemeente: Overal
staat de kerk in het midden, hier niet!
Overal staat de markt op het marktplein,
hier niet!
Overal
heeft een
“q u a t r e -

bras” vier armen, hier vijf!
Overal hebben de jongeren
jeugdhuis, hier niet!

een

Maar! Overal waar CD&V de baas is
zijn ze er voor de gelovigen, hier niet!
Want: de pastoor moet uit zijn eigen
pastorie, de chiro moet weg waar ze
al zoveel jaren wonen. Ook de scouts
moeten hun mooi museum
elders onderbrengen!
Zelfs het Artie’s kaffee
gaat dicht!! En die
kregen die beslissing
gewoon per brief!!
M.a.w. de voorzitter
van de christelijke
partij zegt tegen
zijn onderdanen dat ze
moeten plaats maken voor één of
ander bouwproject!!

Fijne burgervader!! Ze zijn toch
zo goe bezig. Iets om zeker aan te
denken in oktober!!!
Daniel Simons
Bestuurslid

VLAANDEREN
WEER VAN ONS
Wij willen de
macht opnieuw bij
het volk leggen

De ijzeren wet dat het gevoerde
beleid slechts een flauw afkooksel is van de verkiezingsbeloftes
lijkt vandaag de nieuwe lijfspreuk
van deze regering. In plaats van
de beloofde verlaging van de
btw op elektriciteit werd ons een
forse verhoging voorgeschoteld.
In plaats van lagere belastingen
kregen we de hoogste belastingdruk van de OESO. In plaats van
een streng immigratiebeleid werden we geconfronteerd met een instroom van meer dan 400.000 vreemdelingen.
In plaats van confederalisme kregen we vijf jaar communautaire stilstand. En in
plaats van menswaardige pensioenen splitste men ons een forse verhoging van
de pensioenleeftijd in de maag. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze
regering erin haar beloftes waar te maken. Van de beloofde breuk met het verleden is allerminst sprake.
Baas in eigen land
Met onze campagne ‘Vlaanderen
weer van ons’ zeggen we de politieke klasse de wacht aan. Wij
willen de macht opnieuw bij het
volk leggen. Een volk dat baas
is over zijn eigen centen, zijn
eigen grenzen en zijn eigen
toekomst.

VLAAMS BELANG
LANCEERT
IMMIGRATIE-APP
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis
voorbij en wordt er onder
deze regering een kordaat immigratiebeleid gevoerd. Niets
is echter minder waar. Stoere
woorden dienen enkel om een
gebrek aan daden te camoufleren. Van een trendbreuk is allerminst sprake. De immigratiekranen staan nog altijd wagenwijd
open en België blijft wat het
was: een topbestemming voor
immigratie vanuit alle windstreken. Met onze immigratie-app
confronteren we het ‘fakenews’
van deze regering met de objectieve, onweerlegbare en verifieerbare cijfers.

Met het Vlaams Belang maken
we Vlaanderen weer van ons!

Tom Van Grieken
Voorzitter

LEES ONZE VOORSTELLEN!
Geïnteresseerd in de voorstellen
van het Vlaams Belang?

Bestel ons verkiezingsprogramma
via info@vlaamsbelang.org of 02/219 60 09 of download via

www.vlaamsbelang.org/programma

www.immigratie.app

