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Subsidiebeleid voor G-sportclubs die buiten de gemeente liggen wanneer 
G-sporters niet in Grobbendonk/Bouwel terecht kunnen.

Toeristische dienst verder uitbouwen in samenwerking met onze lokale zelf-
standigen.

McCain Site: geen hoge appartementsgebouwen. Het landelijk karakter 
van onze gemeente moet gevrijwaard blijven. Sociale woningen voor onze 
mensen met voldoende groene ruimtes moeten worden voorzien.

Sociale huisvesting mag geen vangnet worden voor buitenlandse geluk-
zoekers.

Betaalbare sociale woningen en betaalbare facturen van het rusthuis.

De 11-juli viering moet uitgroeien tot een modern volksfeest waar onze 
culturele eigenheid centraal staat. Het uitreiken van een lokale cultuurprijs 
kan dit extra in de verf zetten.

In onze politiezone moet een meldpunt komen voor ‘Illegaliteit’.

Lokale besturen moeten zich kunnen verzetten tegen het spreidingsplan 
voor illegalen van de federale regering.

Burgemeesters moeten door de overheid worden ingelicht wanneer er in 
hun gemeente radicale moslims zijn ingeschreven die door de staatsveilig-
heid in het oog worden gehouden.

Onverdoofd slachten moet in onze gemeente verboden worden. Meldin-
gen moeten actief onderzocht worden. Bij vastgestelde overtreding moet 
altijd een proces-verbaal opgesteld worden.
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Het Vlaams Belang
is uw stem waard!
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De inwoners moeten via echte inspraak mee kunnen besturen. Er dient 
ook duidelijk te worden aangegeven of het gemeentebestuur zich zal 
binden aan de inspraak. Inspraakmomenten moeten plaats vinden bij 
aanvang van het planningsproces en op tijd worden aangekondigd.

Onze inwoners moeten rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het 
beleid. Een gemeentelijke volksraadpleging moet bindend zijn.

Openbaarheid van bestuur: de zittingen van de gemeenteraad moeten 
via livestream worden uitgezonden.

Stoppen van de graaicultuur binnen intercommunales.

Zelfstandigen, kmo's en middenstanders moeten, zonder een adminis-
tratieve rompslomp, vergoed worden als zij het slachtoffer worden van 
erge hinder (bv. wegenwerken), ook als zij hun zaak trachten open te 
houden tijdens de hinder.

Het Vlaams Belang geeft de voorkeur aan eigen lokale handelaars voor 
leveringen aan de gemeente. Zij mogen niet benadeeld worden door de 
'Fairtrade'-producten die eigenlijk geleid worden door een multinational.

Voldoende interventieploegen van de politie waarbij er moet gestreefd 
worden naar een interventie binnen de 10 minuten.

Het inrichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN's) en Winkel Informa-
tie Netwerken (WIN') moet door de gemeente aangemoedigd worden.

WAAROM VLAAMS BELANG? Drugs: absolute nul tolerantie voor producenten en handelaars. Er moet al-
tijd een proces-verbaal opgesteld worden. Gebruikers/verslaafden moeten 
opgevangen worden.

Oprichting ‘Meldpunt Dierenwelzijn’.

Investeren in groenvoorzieningen met een juiste keuze van inheemse aan-
plantingen.

Gescheiden afval aanbieden in containerparken moet gratis zijn.

Sluikstort binnen de 48 u verwijderen zodat het illegale afval geen andere 
sluikstorters aantrekt. Camera’s plaatsen daar waar er een blijvend pro-
bleem van sluikstorten zich voordoet.

Open en groene ruimtes vrijwaren.

Duurzame oplossing voor de mobiliteit, in samenwerking met de betrokken 
wijken

Ons cultureel en historisch erfgoed niet uit handen geven en vrijwaren 
tegen verkrotting.

Partijen die staan te roepen dat het gemeentehuis van Bouwel niet verkocht 
mocht worden hebben soms héél veel boter op hun hoofd. Reeds in 2006 
wilde men het gemeentehuis verkopen én zelfs volledig afbreken. De VLD 
was hiervan de grote promotor en het was ons raadslid Lut Cateau die op 
de gemeenteraad van oktober 2006 hiertegen als allereerste protesteerde 
(Gazet van Antwerpen - 24/10/06).

De soap rond het OCMW en de secretaris heeft onze gemeente handenvol 
geld gekost Dit is een schoolvoorbeeld van slecht bestuur.

Er moeten doordachte beslissingen genomen worden ten gunste van bewo-
ners en personeel.

De kosten voor de bewoners van het rusthuis moeten onder controle blijven.EERST ONZE MENSEN
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