Berlaar - Heikant - Gestel
echt . onafhankelijk blad | Voorjaar 2018 | www.vlaamsbelangberlaar.be en verkiezingswebstek berlaar.vlaamsbelang.org

Open kaart
Oktober is nog ver weg, maar de politieke
spanning stijgt al zichtbaar. pré-electorale
afspraken worden gemaakt, postjes bij
voorbaat verdeeld, kartels gevormd, …
Oude politiek 'pur sang'.
Vlaams Belang Berlaar staat daar helemaal
buiten. We rijden een eigen, onafhankelijk
parcours. Zowel wat onze verkiezingslijst
aangaat als het programma dat we na de
verkiezingen willen uitvoeren. Over dat
parcours spelen we ook open kaart.
Enkele ideeën over milieu, een gezonde
omgeving, sport, cultuur en goed bestuur
vonden jullie al in de brievenbus. Vandaag
voegen we daar veiligheid, mobiliteit en
erfgoed aan toe. In een volgend pamflet
staan we zeker nog stil bij wat we verstaan
onder een ‘herkenbaar en sociaal Berlaar’.
Ook over onze verkiezingslijst lichten we
vandaag een tip van de sluier. Enkele ‘vaste
waarden’ schuiven op. Zo zal Hubert
Vercammen de lijst duwen en zal ik
verhuizen naar de 2de kandidatenplaats.
Dat geeft vooraan op de lijst ruimte aan
enkele jonge enthousiastelingen en vooral
aan een nieuwe lijsttrekker.
Wellicht hebben sommigen van u het al
opgemerkt: wij zetten niet in op louter
een kandidaat van de Hei of een vrouw.
Wij zetten met Leen Vervoort, een vrouw
van de Hei, een kandidaat voor iedereen
in Berlaar bovenaan!

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel
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Criminaliteit is geen 'vals gevoel'
Ook onze gemeente heeft een top drie
van aan te pakken misdadige fenomenen.
De cijfers van de federale politie tonen
dat Berlaar vooral heeft af te rekenen met
diefstal, woninginbraak en beschadiging
van eigendom. Pieken in de statistieken
geven aan dat drugs om de hoek blijven
loeren. Ook in Berlaar is criminaliteit dus
een feit en onveiligheid geen 'vals gevoel'.

ook op de actieve steun van de inwoners.
Dat betekent dat we open communiceren
over de middelen die we willen inzetten
tegen specifieke vormen van criminaliteit
en over de resultaten ervan!
Frans Jespers en Luc Vermeulen

Onze aanpak

Misdadigheid is dat trouwens nooit.
Voor het slachtoffer heeft criminaliteit,
ook zogenaamde 'kleine criminaliteit' en
vandalisme, altijd een grote impact. Een
inbraak is echt geen pretje. De aanpak
van misdaad en werkelijke overlast is voor
het Vlaams Belang dan ook een prioriteit.

Criminaliteit

Ons lokaal veiligheidsbeleid start bij een
propere en ordelijke omgeving. Uiteraard
moeten we kunnen rekenen op een sterk
georganiseerde en aanwezige politie, maar

Berg de sloophamer maar op!
Het inpassen van ons bouwkundig
erfgoed in het ruimtelijk beeld van
Berlaar, blijkt voor het gemeentebestuur
nogal lastig. Ons erfgoed wordt veeleer
aanzien als een vervelende hindernis
wanneer vernieuwing op stapel staat.
Denken we aan het gemeentehuis
waarvan wellicht hooguit de voorgevel
de komst van het nieuwe administratief
centrum zal overleven.
Voor het Vlaams Belang kan ons
erfgoed nooit een obstakel zijn. Het is
een essentieel bestanddeel van Berlaar.
Het geeft kleur, inhoud en identiteit
aan onze gemeente.

De komst van een nieuw project kan
perfect gepaard gaan met een creatieve
herbestemming. Dat kan gaan van
het inrichten van cultuurruimten
en kamers voor tentoonstelling, het
aanleggen van een parkzone en ja,
waarom niet, de integratie van een
horecazaak.
Restauratie, heden en toekomst gaan
voor ons hand in hand. Berg de
sloophamer dus maar op!
Hoe veel is er intussen gepalaverd over
de heroprichting van de dorpspomp?
Ze staat er nog altijd niet.

Verkiezingsploeg Vlaams Belang Berlaar
krijgt zoetjesaan vorm.

• Een nette gemeente met voldoende
en goed gerichte verlichting, eventueel
aangestuurd via sensoren, zal overlast,
vandalisme en inbraak ontraden.
• Aanmoedigen van BIN's en WIN's:
buurtnetwerken waarbinnen politie en
bewoners of winkeliers samenwerken
onder professionele begeleiding.
• Techno-preventief advies (omtrent
sloten, grendels, alarm, enz.) verlenen
aan inwoners en verenigingen. Dit
advies standaard aanbieden voor het
openen van een winkel of handelszaak.
• Bij een incident dient, op elk
moment, binnen de tien minuten
een politieploeg ter plaatse te zijn. Er
moet dus werk gemaakt worden van
een inhaaloperatie voor het structurele
tekort aan politiemensen in onze zone.
• Drugs zwaar ontmoedigen. Cannabis
is niet zo onschuldig als de verdedigers
van de legalisering ons voorhouden.

Mobiliteit
• Het aantal kruispunten moet in een
hertekende marktomgeving zo sterk
mogelijk worden verminderd.
• Op oversteekplaatsen en kruispunten
waar fietsers voorrang kan worden
gegeven, moet de voorrangsregeling
met verkeersborden en schildering op
het wegdek worden aangegeven.
• Meer aandacht voor fietscomfort.
Dit betekent: afgescheiden fietspaden
zonder putten, zonder bulten en met
een egale bestrating.
• In de kernen moeten fietsparkings
worden voorzien. Aan de bushaltes
voldoende stallingen voor fietsen.
• We bepleiten lijnbussen erop te
voorzien dat fietsen mee kunnen
zonder extra kostprijs.
• Elke bushalte moet toegankelijk zijn
voor slechtzienden en voor wie minder
goed te been is.

Interview met raadslid Dirk Aras en lijsttrekker Leen Vervoort
Na de zomervakantie wordt volop
de eindspurt naar de verkiezing van
een nieuwe gemeenteraad ingezet. We
blikken in een kort vraaggesprek met
zetelend raadslid en tweede kandidaat
Dirk Aras en met kersvers lijsttrekker
Leen Vervoort al even vooruit.
VB: De legislatuur loopt stilaan af. Is het
uitkijken naar de volgende?
Dirk Aras: Neen, het is uitkijken naar de
verkiezing die op 14 oktober plaatsvindt.
Die dag bepalen de kiezers wat volgt, niet
de politiekers.
Het is belangrijk dat het Vlaams Belang
volgende legislatuur versterkt aanwezig is
in de Berlaarse gemeenteraad. Met één of
twee raadsleden meer kunnen we dossiers
kortbij, grondiger en concreter opvolgen.
Vanaf volgend jaar zullen OCMW-raad en
gemeenteraad samensmelten. We hebben
dan een extra vertegenwoordiging nodig.
Eén enkel raadslid zal immers verstikken
onder de vloed van vergaderingen die er
dan aankomen. Berlaar heeft trouwens
een Vlaams Belang in de gemeenteraad
nodig. Zonder een partij die er nauw op
toekijkt dat de regels worden nageleefd,
maakt het gemeentebestuur van de raad
een kermis.
VB: Sommige van de andere partijen
menen dat het Vlaams Belang in Berlaar
niet meer in staat is een verkiezingslijst
samen te stellen. We vingen dat alleszins op.
Dirk Aras: Dat is dan compleet fout. We

ronden nog voor de vakantie onze lijst af.
Daarop zal ook duidelijk plaats zijn voor
nieuwe mensen. En niet als figurant. We
hebben een set goede kaarten, zelfs enkele
mooie troeven!
VB: Je verwijst naar de kop van de lijst?
Dirk Aras: Onder meer. Ik schuif alleszins
op naar de tweede plaats. Leen Vervoort
zal de lijst trekken. Na enkele gesprekken
over de werking van onze partijafdeling
en wat we vanaf 2019 willen doen, zag ze
het trekken van onze lijst helemaal zitten.
Ik ben heel blij dat ze dit doet.
VB: Leen, jij bent de nieuwe lijsttrekker.
Stel je even kort voor.
Leen Vervoort: Ik ben geboren in 1978,
gehuwd en moeder. Toen ik net 18 werd,
ik werkte toen al in Berlaar, heb ik een
handelszaak overgenomen. Negen jaar
heb ik als zelfstandige gewerkt. Dat was
hard werken, maar ik deed het graag. Om
medische redenen heb ik de zaak echter
moeten stoppen. Ik kan u verzekeren dat
dit geen gemakkelijke beslissing was. In
plaats van te kniezen, maakte ik er de start
van een zoektocht van naar een job waar
ik terug voldoening uit zou halen. Na een
opleiding tot zorgkundige vond ik al snel
een baan in de zorgsector. Dat bleek een
juiste keuze. Het menselijke contact dat
ik als zelfstandige al heel belangrijk vond,
vind ik er terug maar dan veel intenser.
VB: Wat verwacht jij van de komende
verkiezingen in Berlaar?

Leen Vervoort: Zoals Dirk al zei, is het
nodig dat onze partij in de gemeenteraad
opnieuw een fractie kan vormen die
taken kan verdelen. Er komt veel werk
op de raad af. Maar ik wil ook dat het
Vlaams Belang zelf dossiers oppikt.
VB: Zoals?
Leen Vervoort: Aangenaam en betaalbaar
wonen. Sociale huisvesting kadert daarin.
Ik ken de situatie van een gezin met een
gemiddeld beroepsinkomen, dat niet
in aanmerking komt voor een sociale
woning en ook niet terecht kan op de
gewone huur- of koopmarkt, maar al te
goed. Van armoede moet Vlaams Belang
Berlaar een kernthema maken. Het is
schrijnend hoe ver de gevolgen reiken van
wat begint met een financiële tegenslag of
met ernstige gezondheidszorgen.
Ik vind het ook belangrijk dat de inwoners
correcte uitleg krijgen over projecten die
worden gepland, dat zij vragen kunnen
stellen en de eindbeslissing mee kunnen
sturen. Dit wil zeggen dat de Berlaarse
'we hebben goed nieuws'-shows moeten
stoppen. Dat Berlaar bijvoorbeeld drie
oplichtende smiley-borden die wijzen
op te hoge snelheid krijgt van Nijlen, is
helemaal geen 'goed nieuws'. Berlaar heeft
er onmiddellijk 12 nodig. Dat is maar één
voorbeeld. Wel een van betekenis, want
als moeder vind ik verkeersveiligheid een
te ernstig onderwerp voor een show.
VB: Dat is klare taal. Veel succes!

Minder verkeersdrukte en een terrasje meer
Ik ben beroepshalve zowat elke dag
met zwaar vervoer op de baan. Op veel
plaatsen heb ik een omwenteling gezien
in de aanpak van het verkeer.

liever dat de kinderen en de bezoekers
van de markt of de winkels ontspannen
het dorp in kunnen, dan de slierten
verkeer van nu.

Voor beroepschauffeurs, zoals ik, is
dat niet altijd gemakkelijk, maar het
zorgt wel voor comfort voor wie er
woont en voor veiligheid voor fietsende
scholieren en voetgangers. Ik heb alle
begrip voor die aanpak. Ook in Berlaar
zou ik het liever zo zien. Neem nu de
Stationsstraat of de Aarschotsebaan, die
zijn ver van ideaal. Voor de omgeving
van de markt bestaan er blijkbaar drie
uitgetekende plannen en een hele reeks
voorstellen van inwoners. Die moeten
worden bovengehaald en samengelegd

Ik vang op dat vrachtwagenchauffeurs
die hun werkdag van uit Berlaar
starten, geregeld tegen een controle
op de tonnagebeperking aan lopen.
Zwaar verkeer dat 's avonds of in het
weekeinde het dorp doorkruist, moet
zich daar ook aan houden. Controle op
dat verkeer, zie ik toch veel te weinig.

zodat daar één goed plan uit komt.
Plaats maken voor voetgangers, fietsers
en caféterrassen betekent niet dat er
helemaal geen auto's meer door het dorp
zouden geraken. Maar wat minder druk
zou een vooruitgang zijn. Ik heb veel

Vlaams Belang Berlaar zal wat ik hier
aanstip op tafel brengen en krijgt daar
mijn steun voor.
Swa Pauwels

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

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
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