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 ; Verkeer
Wij kiezen voor een veilige 
stad waar er niet sneller mag 
gerden worden dan 30 km 
per uur. Dit zowel voor de 
kernen van het stad, bad, 
Sint Joris en Ramskapelle. 

 ; Visserij
We willen onze vissers een hart onder de 
riem steken door voor hen zowel lokaal, 
nationaal als internationaal op te komen. 
Onze vissersvloot, eigen aan onze Vlaamse 
stad, mag niet verdwijnen door allerlei 
internationale quota of overbevissing. 
Een gelijkwaardige behandeling voor 
alle vissers binnen Europa waarbij de 
eigenheid van de lokale vissers niet uit 
het oog mag worden verloren.

 ; Sociale woningen
Het mag niet zijn dat allochtonen en 
vluchtelingen voorrang krijgen bij het 
bekomen van een sociale woning terwijl 
onze eigen minderbedeelde bevolking 
in de kou blijft staan op ellenlange 
wachtlijsten.

 ; Jeugd en drugs
Een degelijke 
aanpak van 
het lokaal 
drugsprobleem 
met lokale 

ondersteuning door gespecialiseerde 
politie. Geen oogje toeknijpen.
Een aangepast jeugdbeleid met inspraak
van lokale jeugd uit alle lagen van de 
bevolking. Geen prestigeprojecten. Een 
bevraging van de jeugd zou hier één van 
de mogelijkheden kunnen zijn.

 ; Infrastructuur
Onze straten en voetpaden liggen er soms 
schandalig bij. Een meldingssite waar 
men terecht kan om deze te melden
en een dienst die deze op een snelle en 
adequate manier kan oplossen. Iedereen 
moet zich zorgeloos en veilig kunnen 
verplaatsen.

 ; Horeca en toerisme
Iedereen gelijk voor de wet. Geen 
twee maten en gewichten. Tenslotte is 
Nieuwpoort een toeristische stad waar 
onze eigen bevolking een evenwicht 
moet zoeken met de toeristen zonder de 
leefbaarheid in het gedrang te brengen.

 ; Haven
Meer controle in onze haven op 
mensenhandel, drugs- en andere 
smokkel. Ook 
hier geldt een 
degelijke en 
transparante 
aanpak.

Verkiezingen 2018:
enkele van onze speerpunten!



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB Lokaal blad

Vlaams Belang West-Vlaanderen
Kachtemsplein 5, 8870 Kachtem (Izegem),  

west-vlaanderen@vlaamsbelang.org - www.vlaamsbelang.org

Veel partijen hebben volgens ons te weinig oog 
voor de werkelijke noden van onze senioren. 
Het Vlaams Belang luistert wel naar de 
verzuchtingen van onze Senioren.

Senioren wensen in de eerste plaats veiligheid. Het 
gerecht moet kordaat optreden bij misdrijven ten 
aanzien van senioren. Senioren moeten beschermd 
worden thuis en op straat en hoeven niet met 
schrik te leven. 

Een fatsoenlijk pensioen is nog te veel senioren 
onthouden. Een eerlijk pensioen voor iedereen 
waar men waardig van kan leven. Kosten moeten 
betaalbaar blijven voor senioren.  Zorg- en 
verzekeringskosten moeten aangepast worden aan 
de leeftijd. Iedereen heeft het recht op een waardig 
leven, te meer dat je daar je hele leven hebt voor 
gewerkt en betaald!

Sociale woningen voor senioren zijn een recht 
en dienen voorrang te krijgen op woningen voor 
vluchtelingen die nog steeds geen bijdrage hebben 
geleverd aan onze maatschappij.

Vlaamse senioren zijn uiteraard ook gebaat met 
een afdoend migratiebeleid. Daarom een efficiënt 
uitwijzingsbeleid en een strengere wetgeving 
inzake de nationaliteitsverwerving. Geen 
profitariaat aan de sociale zekerheid.

Wij senioren zijn voor een systeem waarbij elke 
hulpbehoevende oudere zijn laatste levensjaren in 
een omgeving met menswaardige omstandigheden 
kan doorbrengen, gecontroleerd door de overheid 
en waar elke oudere van kan genieten. Al te 
dikwijls primeert de winst op het welzijn van de 
bewoners, zeker in de commerciële rusthuizen.

Vlaamse senioren hebben een lange verlanglijst 
waarop o.m. ook een verbeterd erfenisrecht, 
deftige ontspanningsmogelijkheden en betere 
mobiliteit voorkomen. Het Vlaams
Belang wil zich inzetten voor het realiseren van die 
wensen.

NIEUWPOORT.VLAAMSBELANG.ORG


