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Maasmechelen

Het Vlaams Belang is niet te spreken over 
het vonnis van de rechtbank van Tonge-
ren dat stelt dat 11 moslimmeisjes wél 
een hoofddoek mogen dragen op  het 
Atheneum Maasland en de Nikola Tesla 
middenschool in Maasmechelen. Deze 
twee scholen hadden in hun schoolre-
glement een verbod op levensbeschou-
welijke kentekens opgenomen dat nu 
dus door de rechtbank buiten toepassing 
wordt verklaard.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grie-
ken: “Het getuigt van een verregaande 
wereldvreemdheid om beroep te doen 
op het Europees Verdrag van de Rechten 
van de Mens om kinderen en scholen de 
hoofddoek, het symbool bij uitstek van 
het vrijheidsfnuikende salafisme, op te 
dringen. Wereldwijd lopen miljoenen ge-
matigde moslims rond die in alle vrijheid 
hun godsdienst zonder hoofddoek kun-
nen beleven. Waarom zou het ‘recht op 
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godsdienstvrijheid’ dan geschonden wor-
den wanneer kinderen op school geen 
hoofddoek mogen dragen?”

Het is niet de eerste keer dat scholen ge-
confronteerd worden met procedures te-
gen het verbod op levensbeschouwelijke 
kentekens. Vlaams Belang-fractievoorzit-
ter Chris Janssens vindt het dan ook on-
kies dat de Vlaamse regering nog steeds 
weigert een algemeen hoofddoekverbod 
in te voeren voor het hele onderwijs: “De 
Vlaamse regering verschuilt zich telkens 
achter de vrijheid van de scholen – een 
vrijheid die zij anders graag genoeg aan 
banden legt – om geen algemeen hoofd-
doekverbod in te voeren. De werkelijke 
reden is grenzeloze lafheid, waardoor 
scholen het mikpunt zijn van derge-
lijke procedures. Het Vlaams Belang wil 
daarom dat de Vlaamse regering met een 
ontwerp van decreet over de brug komt 
om een algemeen hoofddoekverbod in te 

voeren. Indien de Vlaamse regering dit 
weigert, zal het Vlaams Belang een eigen 
voorstel laten agenderen.”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grie-
ken is bovendien van mening dat het 
soort moslimradicalen dat via procedures 
de hoofddoekdracht op school bestrijdt, 
geen plaats heeft in onze Vlaamse sa-
menleving. Tom Van Grieken: “In plaats 
van jaarlijks honderdduizenden euro’s te 
besteden aan moskeesubsidies en sala-
rissen van imams en islamleerkrachten, 
zou men beter werk maken van een of-
fensieve strategie die duidelijk maakt dat 
islamfundamentalisme in onze samen-
leving geen plaats heeft. Wie zich niet 
kan schikken naar de normen van onze 
Vlaams-Europese samenleving hoort hier 
niet thuis en dat mag wel eindelijk eens 
duidelijk worden gemaakt.”

VLAAMS BELANG WIL WETTELIJK
VERBOD OP HOOFDDOEK IN ONDERWIJS

EEN HART VOOR  
ONZE MENSEN
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Vlaams Belang is nodig, ook voor senioren

Betaal pensioenverhoging met 
immigratiefactuur
Vorig jaar liep de immigratiefactuur op 
tot een overheidskost van 7,2 miljard 
euro. Met dat geld zouden we de pensi-
oenen jaarlijks kunnen doen stijgen met 
3.428 euro of 286 euro per maand.

1 op 5 senioren leeft in armoede, ook 
hier in Maasmechelen zijn de rusthuis-
facturen onbetaalbaar geworden.

De ouderenarmoede in dit land neemt 
schrikbarende proporties aan. Onder 
deze regering leeft 1 op 5 gepensioneer-
den in armoede, ligt het pensioen 700 
euro lager dan in onze buurlanden, is 
het aantal mensen dat de ziekenhuisfac-
tuur niet meer kan betalen met de helft 

toegenomen en is de rusthuisfactuur 
met een derde gestegen. Voor hen zien 
we geen menselijke ketting in het Maxi-
miliaanpark, enkel schouderophalende 
politici.

Het Vlaams Belang pleit al lang voor 
een pensioenverhoging, maar wij pas-
sen resoluut voor het linkse recept van 
het doorschuiven van schulden naar de 
volgende generaties. Een sterke soci-
ale zekerheid mét hogere pensioenen is 
wel degelijk mogelijk wanneer we ónze 
mensen op de eerste plaats zetten en dus 
ophouden het OCMW van de wereld 
te spelen.

Terhills: 
250 luxe vakantievilla's
De Dilserse gemeenteraad keurde op 20 
april het plan goed om 30 hectare bos te 
kappen in ruil voor 250 luxe villa's.

Voor de 30 hectare bos die gekapt zal 
worden om dit project te realiseren, zou 
er volgens de Limburgse investerings-
maatschappij  LRM 100 hectare natuur 
en 40 hectare bos in de plaats komen.

Het Vlaams Belang hoopt dat deze be-
lofte zal nagekomen worden en dat dit 
wederom broodnodige werkgelegenheid 
naar onze gemeente zal brengen ter com-
pensatie van het groenverlies.

 
Op zaterdag 24 maart trokken we naar 
de lokale markt om onze mensen een 
hart onder de riem te steken met een 
babbel, een snoepje en een politieke 
boodschap. Meteen een geslaagde actie 
van Vlaams Belang Maasmechelen in 
de aanloop naar de lokale verkiezingen 
van 14 oktober 2018.
 
Het werd een leuke en inspirerende 
voormiddag waarbij er uitgebreid 
geluisterd werd naar waar onze 
mensen van wakker liggen. 
Twee thema's komen steeds weer 
terug: immigratie en pensioenen. 

Met de campagne 'een hart voor 
onze mensen' tonen we aan dat deze 
thema's ontegensprekelijk gelinkt zijn 
met de stijgende armoedecijfers in 
onze samenleving en dat het Vlaams 
Belang hiervoor concrete oplossingen 
biedt.
 
Na een tasje koffie en tal van gesprekken 
met marktbezoekers  stelden we vast 
dat voor vele mensen 'eigen volk eerst' 
en een immigratiestop hoog op de 
agenda mogen geplaatst worden. 

Genoeg is genoeg!
 
Een geslaagde actie met dank aan 
Alice, Herman & Bjorn

 

Bjorn Schoffelen
Vlaams Belang Maasmechelen

Bezoek zaterdagmarkt 
Eisden:

Een hart voor onze  
mensen!
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Sluikstorten 
moet stoppen           

Het Vlaams Belang voor u op de 
barricade!
Met het lokaal verkiezingsprogramma van 
Vlaams Belang Maasmechelen bieden wij 
de kiezer een gezond alternatief aan. Op 
zondag 14 oktober 2018 kan u ons het 
vertrouwen geven om uw noden verder te 
verdedigen in de gemeenteraad.

Wij zullen dit vertrouwen niet beschamen 
en ook na de verkiezingen uw stem laten 
horen. We doen dit met een gemengd 

team van enerzijds ervaring en anderzijds 
nieuwe jonge mensen. Samen bundelen 
we onze krachten om onze kiezers  een 
hart onder de riem te steken.

Wil u op de hoogte blijven van onze 
initiatieven en het lokale nieuws, dan kan 
u dit volgen op onze lokale webstek: 

maasmechelen.vlaamsbelang.org

We merken op dat er hoe langer hoe 
meer klachten komen naar aanleiding 
van sluikstorten in onze gemeente. Op 
meerdere plekken in Maasmechelen is 
het schering en inslag dat er vanalle 
vuiligheid wordt gedumpt langs de 
wegen.

Het Vlaams Belang wil dat er harder 
wordt opgetreden tegen de vervuilers. 
Onder andere door het plaatsen van 
extra camera's en het beboeten van wie 
betrapt wordt.

Op de gemeenteraad van 17 april zette 
ik een punt op de agenda met betrekking 
tot de parking aan het gemeentehuis. 

Het Vlaams Belang stelde hierin voor 
dat de rijrichting in de oorspronkelijke 
staat zou hersteld  worden. Niet meer 
nodeloos rondjes rijden zoals nu het geval 
is, maar een logische rijrichting invoeren 
die veiliger en makkelijker is voor het 
verkeer. 

De voordelen hiervan zouden de volgende 
zijn: 

 De gekende verkeerssituatie wordt  
 hersteld en is vlot bereikbaar uit alle  
 richtingen.

 Het is een logische route.

 Er is geen extra verkeer meer op de  
 Jagersborgweg.

 Er wordt niet meer uitgereden via  
 het drukke kruispunt Heirstraat  
 – Dr. Haubenlaan  en nogmaals  
 rondgereden om via de Deken  
 Bernardstraat de Rijksweg op te  
 rijden. 

 Een gevaarlijke situatie wordt  
 vermeden omdat er nu nog altijd  
 ingereden wordt terwijl het een uitrit  
 is.

Ons voorstel werd door geen enkel 
raadslid of schepen goedgekeurd.  De 
burgemeester antwoordde: "Als wij dit 
punt op de agenda zetten is het een punt 
van algemeen belang ... als jij dit punt op 
de agenda zet is het een politiek "Vlaams 
Belang"-punt. Jammer dat politieke 
spelletjes voor hem voorrang hebben op 
correct besturen.

Alice Deckers 
Fractieleider gemeenteraad 

Maasmechelen

Parking gemeentehuis veiliger bereiken



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


