Zonhoven
echt . onafhankelijk blad | juni 2018 | www.vlaamsbelang.org

Zonhoven terug aan de Zonhovenaren!
Wacht niet tot het te laat is, kies in
oktober voor een nieuw bestuur. Maak
een einde aan het favoritisme en kies voor
een rechtvaardige ploeg die opkomt voor
alle Zonhovenaren!
Het Vlaams Belang wil Zonhoven
terug aan de Zonhovenaren geven, dit
met inspraak voor iedere inwoner. Dit
kan door ondermeer referenda over
belangrijke thema’s. Wij gaan voor
democratie, voor rechtvaardig bestuur,
voor ONZE westerse waarden en normen.
Het gemeentehuis is lang genoeg blauw
gekleurd, tijd voor een ander beleid, tijd
voor een nieuwe, frisse wind.

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

Onze partij maakt het verschil en wil
klare wijn schenken, ook in Zonhoven.
Zonhoven, Limburg, Vlaanderen én
Europa moeten terug van ons worden.
Wie de actualiteit volgt, weet wat er
gebeurt in onze buurgemeenten:

Blz. 2 Zwerfvuilactie: VB doet mee

• Politici van CD&V, Groen en sp.a
die mee opstapten met de Turkse
‘Grijze Wolven’ stoet in HeusdenZolder.
• Turkse bruidsstoeten die regelmatig de
verkeersregels aan hun laars lappen.
• De lijst be.one, van onruststoker
Abou Jahjah, die wil opkomen in onze
buurgemeenten
en
zelfs
de
burgemeester wil leveren in Beringen
en Houthalen-Helchteren. En in Genk
staat hun project ook al in de steigers.

hebben te lang de kop in het zand
gestoken, gepamperd en toegegeven.
Kies voor een nieuw beleid, stem Vlaams
Belang, ook in uw gemeente, ook in
Zonhoven!
Jean-Paul Briers
Lijsttrekker Vlaams Belang Zonhoven

Verder van onze gemeente, in Brussel
en Antwerpen komt de partij ‘Islam’ op
bij de verkiezingen. De oprichter van
de partij, een zekere Redouane Ahrouch
verklaart zelfs dat ons land over 12 jaar
een moslimmeerderheid zal hebben.
Willen we het zover laten komen? De
traditionele partijen maar ook N-VA

Blz. 2

Ge zijt van Zonhoven als...

Blz. 3 Provincieraadsverkiezingen

Zwerfvuilactie in Zonhoven
Vlaams Belang doet mee!
Een mooier Zonhoven begint bij een
propere omgeving.
Zoals elk jaar doe ik mee met de
zwerfvuilactie in Zonhoven en dit niet
alleen vóór de verkiezingen. Als lid
van de milieuraad én milieubewust
Zonhovenaar ben ik telkens present om
mijn steentje bij te dragen om Zonhoven
mooi en proper te houden. Dit jaar
hebben wij met een viertal vrijwilligers
de Kauwbosstraat en omgeving voor onze
rekening genomen! Het resultaat mag
gezien worden!
Volgens een recente studie door Olivier
Beys van de BBL (Bond Beter Leefmilieu)
is de zwerfvuilfractie op 2 jaar tijd met
20% gestegen, 1/3 van deze fractie zijn
plastiek en blikjes. Nog volgens een
grootschalige enquête door OVAM is er
in 2015 door de Vlaamse lokale besturen
17.739 ton zwerfvuil opgehaald.
Om dit probleem aan te pakken, pleit
het Vlaams Belang voor bestraffing en
herstelling, met enkel sensibiliseren
komen we er niet.

de 48 uur), speciale
aandacht
voor de omgeving van glasbollen en
kledingcontainers.
 Heffing op leegstand en verkrotting,
dit trekt ook zwerfvuil aan.
 Afvalbeleid is meer dan sorteren.
Waarom zou de Zonhovenaar extra
moeten
betalen
voor
de
dienstverlening van het containerpark?
 De vervuiler betaalt: de hardnekkigen
die geen oor hebben naar campagnes,
moeten beboet worden. Wie vervuilt,
betaalt.
 Straten en pleinen moeten duurzaam
aangelegd worden zodat er een
minimum aan onderhoud is. Ook de
juiste keuze van inheemse planten is
hier van belang.
Graag wil ik dan langs deze weg oproepen
om Zonhoven mee proper te houden.
Geef me een seintje en ik laat je weten
wanneer de volgende zwerfvuilactie zal
plaatsvinden.

Enkele actiepunten van onze partij:
 Snelle interventie: sluikstort moet
onmiddellijk geruimd worden (binnen

Jean-Paul Briers
Afdelingsvoorzitter VB Zonhoven

Ge zijt van
Zonhoven als...
Het klinkt als een facebook groep
maar het is net iets minder ludiek.
Asielzoekers die in een LOI (Lokaal
Opvang Initiatief ) verblijven, kunnen
genieten van een gratis openbaar
busabonnement.
Volgens de pro-asiellobby is dit
evenwel niet gratis, want ze moeten er
klusjes voor doen… Maar dan krijgen
we te horen dat de hof- en spitdienst
van het OCMW in deze LOI’s het
onderhoud van de tuin doet.
Een gratis tuinman en gratis openbaar
vervoer zijn al bedenkelijk. Maar dan
lees en hoor je dat er ook nog gratis
fitnessabonnementen worden uitgereikt.
Laat ons dit soort faciliteiten
voorbehouden voor onze zieken en
onze bejaarden. Zodat zij tenmiste
langer in hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen en/of hun oude
dag slijten.
En laat mensen in een LOI onder
begeleiding van een peter hun eigen
klusjes werkelijk opknappen.

Dirk Welkenhuysen
Bestuurslid Vlaams Belang Zonhoven

Lijsttrekkers provincieraad Limburg
Met het nieuwe provincieraadsdecreet
ziet het politieke landschap er voor
de provincieraadsverkiezingen anders
uit. Zo worden de toekomstige
provincieraadsleden niet meer verkozen
per kanton, maar per district. Concreet
wil dit zeggen dat de provincie Limburg
voor de verkiezingen van 2018 verdeeld
is in drie provinciedistricten.
Het Vlaams Belang is alvast klaar voor de
komende electorale veldslag.
De partij heeft onlangs haar drie
lijsttrekkers voor de komende provincieraadsverkiezingen bekend gemaakt.
Leo
Joosten,
wonende
te
Lanaken, 69 jaar en gepensioneerde
brigadecommandant en politiecommissaris. VB gemeenteraadslid en fractieleider in Lanaken sinds 2006.
- Koen Ooms, wonende te Hasselt,
64 jaar en gepensioneerd Fordmedewerker.
Uittredend
VB
provincieraadslid. Zetelt sinds 2006 in
de provincieraad van Limburg.
- Leo Pieters, wonende te Maaseik, 56 jaar
en gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger. VB gemeenteraadslid en fractieleider in Maaseik sinds 2006.

Voor de Zonhovenaar, is het
provinciedistrict Hasselt van belang.
Zonhoven behoort immers tot dit
district en ik zal als vroegere inwoner van
Zonhoven, waaraan ik nog steeds met
hart en ziel verknocht ben, mijn uiterste
best blijven doen.
Onze aandachtspunten voor de provincieraadsverkiezingen zijn onder meer:
- Mobiliteit: de Noord-Zuidverbinding
en de Ijzeren Rijn zijn noodzakelijke
hefboomdossiers voor de ontsluiting van
onze provincie. Goed openbaar vervoer
vanuit het Maasland naar Hasselt i.p.v.
een ‘koopjestram’ naar Maastricht,

opwaarderen.
- Ruimtelijke ordening: een halt
toeroepen aan de lintbebouwing en de
dorpskernen versterken. Het groen dat
ons nog rest zoveel mogelijk behouden,
- Onderwijs: inzetten op de herwaardering
van het technisch en beroepsonderwijs,
geen facilitering van islamonderwijs.
Koen Ooms
Lijsttrekker Vlaams Belang Limburg,
District Hasselt

- Criminaliteit: vooral aandacht voor
grenscriminaliteit, inbraken en vandalisme en ondersteuning bij het oprichten
van BIN’s (buurtinformatienetwerken),
- Toerisme: een economische troef
bij uitstek voor onze groene provincie
moeten we voluit benutten en uitbouwen,
- Islamisering: de onmiddellijke stopzetting van de subsidiëring van deze
ideologie, stoppen met het bouwen van
(mega)moskeeën, verloederde wijken

Op de foto v.l.n.r.: Leo Joosten voor district Tongeren, Koen Ooms voor district Hasselt en Leo Pieters voor district Maaseik.

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

