AALTER

WEER VAN

ONS

“Denk zelf en laat je niet denken! Spreek zelf en laat je niet spreken! “
“Er is nood aan een partij in Aalter/Knesselare die luistert naar wat
leeft bij de gewone man en vrouw in de straat. Aan een partij die zowel voor als na de verkiezingen hetzelfde zegt en vooral doet. Aan een partij die woord houdt. Aan een
partij die er voor zorgt dat Aalter/Knesselare
weer van ons is! Deze partij is het Vlaams Belang. Uw Vlaams belang!”
Paul Beheyt

Lijsttrekker Vlaams Belang

ONZE SPEERPUNTEN
VOOR

AALTER
KNESSELARE

ONZE EIGENHEID BEWAREN
• Koele minnaar van de fusie die pas geslaagd is als iedereen betrokken en gehoord wordt.
• Decentralisatie behouden: bibliotheek, sportterreinen, gratis containerpark, jeugdhuizen,…
• Plaatselijk infopunt voor gemeentelijke diensten of mobiel dienstencentrum.
• Behoud van het landelijk karakter met aandacht voor de groeipijnen (nieuwe verkavelingen, groenbehoud,… )
• Bestemmingswijzigingen zoals bv. het vliegveld van Ursel enkel
mits referendum.
• Verkeersveilige dorpskernen met het zoeken naar evenwicht tussen de zwakke weggebruiker, auto- en zwaar verkeer.
• Bijzondere aandacht voor de slechte staat van landelijke wegen.
• Ons eigen Vlaams karakter uitstralen. Nederlands overal en altijd
eerst.
• Lokaal onderwijs bevorderen en verbreiden.
• Onze eigen plaatselijke middenstand ondersteunen zonder de
KMO’s op onze bedrijfsterreinen te vergeten.

EEN HART VOOR ONZE MENSEN
• Sociale huisvesting uitbreiden met voorrang voor eigen armoede.
• Geen sociaal vangnet voor buitenlandse gelukzoekers.
• Maximumfactuur voor rust- en verzorgingstehuizen met een rol
voor de gemeente.
• Veiligheid garanderen met doelgerichte camerabewaking en
volle invulling van het politiekorps.
• Drugsvrije gemeente.
• Waakzaam zijn over de asielinstroom (parkingproblematiek).
• Herziening van gelden bestemd voor buitenlandse projecten.
Armoede bestaat ook bij ons.
• Aalter/Knesselare: sportgemeente bij uitstek.
• Toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de deelgemeenten (uitbreiding van het project ouderenvervoer).

BESCHERM ONZE DEMOCRATIE
• Rechtstreekse verkiezing van de burgemeester die werkelijk zal
zetelen.
• Geen oneigenlijk voorakkoord zoals een kartel tussen CD&V en NV-A.
• Herwaardering en respect voor de gemeenteraad, zowel meerderheid als oppositie.
• Echte burgerinspraak waar de politieke kleur geen rol speelt.
• Dienstverlening ten behoeve van de gewone man of vrouw in de
straat, onafhankelijk van een (politieke) meerderheid.
• Inzagerecht en openheid over belangrijke investeringsprojecten
(stationsbuurt, politiekantoor, private bouwondernemingen, open
ruimtes,…)
• Halt aan de politieke correctheid. Zeggen wat je denkt.

ALS EEN LEEUW IN EEN KOOI…
“Beste N-VA-sympathisant, mogelijke kiezer,
U wordt bedot! Federaal en Vlaams waar de ‘kracht van verandering’ er één is van stilstand. Meer nog, van achteruitgang op
communautair vlak.
U bent bedot in Aalter/Knesselare! Net als 6 jaar geleden,
hangt de N-VA noodgedwongen haar karretje aan de locomotief van de CD&V. Voor wat? Om wat? Waar is jullie Vlaamse
fierheid gebleven? In plaats van in Aalter/Knesselare de ‘Kingmaker’ te zijn of zelfs de ‘Joker’, is de N-VA thans de ‘Piekenzot’
en spreidt ze het bedje opnieuw voor de De Crem-dynastie.
U verdient beter! Uw stem kan gehoord worden. Daarom stem
Vlaams Belang. Omdat een rechtse en Vlaamse oppositie in
Aalter/Knesselare meer dan noodzakelijk is.
Aalter weer van ons!”
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1. BEHEYT Paul

			55 jaar, zelfstandig kantoorhouder, Maria-Aalter
2. VAN EEGHEM Sophie
33 jaar, kapster, Knesselare
3. DIERICKX Filip
53 jaar, operator, Aalter
4. BUIDIN Dominique
38 jaar, bediende, Knesselare
5. KHUTKHAM Jirarat
31 jaar, huisvrouw, Knesselare
6. VERCRUYSSE Peter
53 jaar, bediende-tekenaar, Knesselare
7. DE BAETS Annick
54 jaar, schoonheidsspecialiste, Aalter
8. MAREEL Virginie
36 jaar, arbeidster, Sterrewijk Aalter
9. DE LAERE Geert
50 jaar, vrachtwagenbestuurder, Aalter
10. CATTOOR Frederik
34 jaar, meubelplaatser, Knesselare
11. ROOSE Frederik
40 jaar, bediende, Knesselare
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