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Berlaar - Heikant - Gestel

In onze pamfletten die u voor de zomer 
in de brievenbus vond, brachten we reeds 
een hele reeks van concrete voorstellen. 
Een verzameling van ideeën voor een 
gezond Berlaar. Voor een veilig Berlaar. 
Voor een Berlaar waar je vlot te voet of 
met de fiets, maar toch ook nog met de 
auto zal doorgeraken. Voor een Berlaar 
waar inspraak geen lege doos is. Voor 
een Berlaar waar onze middenstand en 
horeca als een troef wordt gezien. Voor 
een Berlaar waar sport en cultuur een 
terechte plaats hebben.

Natuurlijk willen we dat realiseren 
in een Berlaar dat we als het onze 
herkennen. Een gemeente waar we ons 
thuis voelen. 

Dat is een Berlaar waar onze Vlaamse 
cultuur en gewoonten, onze normen en 
waarden worden gerespecteerd. Waar 
onze taal wordt gesproken. Dat mag best 
met symbolen, uithangborden, via de 
namen van winkels en met bevlagging 
worden getoond. Dat is een Berlaar 
dat zorg draagt voor zijn erfgoed. Een 
Berlaar waar niet elk oud gebouw de 
sloophamer moet vrezen.

Dat wil ook zeggen dat vreemdelingen 
die zich in Berlaar duurzaam willen 
vestigen, zich moeten aanpassen. Wie 
dat niet wil of niet kan, moet terugkeren 
naar het land van herkomst.

Dat Berlaar, dat is óns Berlaar, óns 
Heikant, óns Gestel. Een gemeente 
waar we trots op zijn.

Van ONS
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TR
OTS VLAMING

BERLAARNAAR!

Trots Vlaming te zijn én een fi ere inwoner van 
onze gemeente? Laat het dan ook zien en kleef 
de leeuw op je wagen, fi ets of op een andere 
zichtbare plaats. Samen kleuren we Vlaanderen 
geel en zwart!
 
Wil je je ook aansluiten bij de enige Vlaams-
nationale partij die past voor een zoveelste 
Belgische staatsmisvorming, maar resoluut kiest 
voor Vlaamse onafhankelijkheid? Surf dan als de 
bliksem naar www.vlaamsbelang.org/lidworden 
of bel 02 219 60 09.

Berlaar
ÓNZE GEMEENTE

Volg het laatste nieuws op http://berlaar.vlaamsbelang.org
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De kop van onze lijst:
Leen VERVOORT | Dirk ARAS | Sasha VERHELST



Onze kerngroep, klaar voor de verkiezing

Welzijn, ook voor dieren
Het Vlaams Belang wil een strenge 
aanpak van dierenverwaarlozing en 
al zeker van dierenmishandeling. Dat 
er grondiger toezicht moet komen op 
het naleven van de wetgeving op het 
dierenwelzijn, bewees de hitteperiode 
van deze zomer. Te veel dierenbaasjes 
stonden er niet genoeg bij stil dat 
honden en katten een verblijf in een 
hete auto niet overleven. Niet alleen 
huisdieren, ook dieren die uiteindelijk 
bestemd zijn voor consumptie hebben 
recht op een goede verzorging. We 
pleiten dan ook voor het oprichten van 
een lokale dienst Dierenwelzijn en het 

opleiden van een politie-inspecteur tot 
deskundige inzake dierenwelzijn zodat 
effectief processen-verbaal worden 
opgesteld die leiden tot gerechtelijke 
vervolging of een GAS-boete. Voor 
wie er pleizer in schept dieren te 
verminken, eisen we zware straffen. En 
uiteraard zullen we, nu het verbod vanaf 
januari van kracht wordt, onverdoofde 
slachtingen niet tolereren.

We sporen aan dat in de toekomst de 
avondmarkt wordt afgesloten met een 
lichtshow. Als daar vuurwerk komt bij 
kijken, moet dat geluidsarm zijn.

Echte armoede blijft 
vaak verborgen
Armoede, dikwijls een spiraal die start 
met ziekte of een financiële schuld, kan 
iedereen treffen. Armoede leeft overal, 
ook op het platteland. Dus ook in 
Berlaar. Dat vanaf volgend jaar OCMW 
en gemeente één geheel worden, kan 
de start zijn van een gecoördineerd, 
structureel, Berlaars sociaal beleid.

Het Vlaams Belang wil die start niet 
missen. De nieuwe Welzijnsdienst 
zoals wij die zien, mag zeker geen 
virtuele dienst zijn. Inwoners moeten er 
terecht kunnen met alle vragen omtrent 
sociale dienstverlening. De toegang 
moet heel laagdrempelig zijn. Dat is 
heel belangrijk voor het verlenen van 
efficiënte, kwalitatieve sociale hulp.

Het Vlaams Belang meent dat een 
politiek die armoede wil bestrijden 
niet alleen mensen uit de armoede 
moet halen, maar er ook moet voor 
zorgen dat bestaansonzekeren niet in 
de armoede vallen. Deze dames hebben 
daar een reeks voorstellen voor klaar.

De gemeentelijke webstek kan 
dienst doen als eerste gids voor alle 
sociale dienstverlening. Maar  om 
de strijd met armoede echt aan te 
gaan, met het sociaal isolement en 
de vereenzaming die eruit kunnen 
volgen, is een sociaal welzijnsbeleid 
nodig dat armoede actief opspoort. 
Een sociale dienst die ervan uitgaat 
dat mensen in armoede wel zullen 
aangesproken worden via de 
webstek en zich verder opsluit in 
zijn kantoor, zit er compleet naast.

Onze Welzijnsdienst gaat actief op 
zoek naar armoede en maakt de 
mensen wegwijs in de lokale premies, 
tegemoetkomingen en sociale rechten 
waarin de gemeente een rol speelt. 
Het aanbieden van opleiding, waken 
over de toegankelijkheid tot zorg, 
gezonde voeding, justitie, vorming, 
sociale participatie, huisvesting en 
– niet in het minst – werk, passen 
hierin.

Wij willen dat rechten automatisch 
worden toegekend aan wie er recht op 
heeft. Zo moet voorkomen worden 
dat mensen die behoren tot minder 
bevoorrechte groepen, buiten hun 
wil uit de boot vallen.

Onze Welzijnsdienst zal een 
meldpunt hebben waar iedereen (arts, 
buur, vriend of familielid, postbode, 
school, enz.) een vaststelling van 
armoede kan signaleren.

Onze Welzijnsdienst werkt samen 
met lokale vierdewereldorganisaties.

De financiële middelen waarover 
onze Welzijnsdienst zal beschikken, 
moeten natuurlijk terechtkomen bij 
de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. 
Zodra de maatschappelijk werkers 
aanwijzingen van fraude hebben, 
dan dient dit uitgezocht te worden 
door gespecialiseerde ambtenaren.

Onze aanpak


