
Vrij naar de Parabel der Blinden van Pieter Bruegel de Oude, ca 1568. 
(Het kerkje is dat van Sint-Anna-Pede in het Pajottenland.)

Blinden die door andere blinden geleid worden, belanden in de gracht. 
Daarom moeten we de leugens van de traditionele partijen doorprikken. 

LAAT U DE OGEN NIET SLUITEN!
Ver. uitg. Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel - verkiezingsdrukwerk 2014
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MINDER IMMIGRATIE EN VERBRUSSELING
MEER “VLAAMS” IN VLAAMS-BRABANT!

De ontnederlandsing van Vlaams-Brabant blijft in snel tempo 
toenemen. In Halle-Vilvoorde groeit volgens Kind & Gezin nog 
maar 51,5% van de pas geboren kinderen op in een Nederlands-
talig gezin. In 27,9% wordt Frans gesproken, in 20,6% een an-
dere taal. Ook in de regio Leuven zijn de cijfers alarmerend. 

De bevolking van Brussel groeit tegen 2020 (binnen zes jaar) 
aan tot maar liefst 1.250.000 inwoners, als gevolg van de mas-
sa-immigratie en het grote aantal kinderen van allochtonen. 
Dat betekent dat nog meer mensen de stad zullen ontvluch-
ten en de druk op Vlaams-Brabant nog groter wordt. Het fi -
leprobleem zal nog erger worden. Alles raakt nog meer volge-
bouwd. Het wordt moeilijker om een kind in te schrijven in 
een school. De wachtlijsten voor sociale woningen, rusthui-
zen en gehandicaptenzorg worden nog langer. Intussen zijn 
alle Vlaams-Brabantse gemeenten door het BHV-akkoord 
verplicht lid geworden van de ‘Hoofdstedelijke gemeenschap 
van Brussel’.

Het Vlaams Belang wil die waanzin doen ophouden, want 
met Maggie De Block (VLD) is het dweilen met de kraan 
open. Er moet een daadwerkelijke immigratiestop komen. 
Criminele en illegale vreemdelingen moeten teruggestuurd 
worden. Het Vlaams Belang wil een doortastend huisves-
tingsbeleid dat Vlaamse gezinnen helpt om in eigen streek te 
blijven wonen.

MEER KORDATE STRAFFEN
MINDER CRIMINALITEIT

Vlaams-Brabant staat aan de top van het aantal inbraken in 
Vlaanderen. Rondtrekkende inbrekersbendes uit Oost-Eu-
ropa hebben ‘dankzij’ het wegvallen van de binnengrenzen 
vrij spel. Minderjarige criminelen blijven vrijuit gaan, bij 
gebrek aan een degelijk jeugdsanctierecht en bij gebrek aan 
opvangcapaciteit. Door de vele procedurefouten en verja-
ringen ontlopen veel misdadigers hun verdiende straf. 

De laksheid is zodanig erg geworden dat supergangsters als 
Farid ‘le Fou’ Bamouhammad een schadevergoeding van 
duizenden euro’s krijgen omwille van hun ‘slechte behan-
deling’ in de gevangenis.

Veiligheid is een mensenrecht. Daarom moet de angst van 
kamp veranderen. Misdadigers moeten strengere straff en 
krijgen, en de opgelegde straff en ook uitzitten. Daarom eist 
het Vlaams Belang extra gevangeniscellen. 

THUIS IN EIGEN STREEK

STOP VERBRUSSELING
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N-VA mAAkt problemeN Nog erger

De N-VA in de Vlaamse regering bakte er de afgelopen tien 
jaar niets van. Zo was minister Bourgeois bevoegd voor de 
Vlaamse Rand, maar buiten het afschaffen van de Gordel 
deed die nagenoeg niets. Van een - hoogst noodzakelijk - 
woonbeleid dat voorrang geeft aan Vlaamse gezinnen is 
geen sprake. Bourgeois heeft geen enkele voeling met de 
Rand en  vloog vijf jaar lang op automatische piloot. Tegen 
de massale anderstalige immigratie vanuit Brussel deed hij 
niets. Door hem en zijn N-VA-collega Muyters komen 
er wel mega-shoppingcentra en veel meer hoogbouw, 
waardoor grote delen van Vlaams-Brabant verder zullen 
verstedelijken.

Bourgeois deelde ook kwistig Vlaams belastinggeld uit 
voor de subsidiëring van moskeeën, voor het oprichten 
van een moslim-omroep en voor imam-opleidingen.

De N-VA steunde in het Europees Parlement tien jaar 
lang alle regelgeving die leidt tot nog méér immigratie en 
nog minder mogelijkheden voor de lidstaten om nog een 
eigen beleid te voeren. Het toppunt van hypocrisie is dat 
die partij zes weken voor de verkiezingen plots pleit voor 
een ‘streng immigratiebeleid’. Geef uw stem liever aan een 
consequente en betrouwbare partij: het Vlaams Belang!

en Albanië erbij. De EU staat vandaag voor onrust, sociale 
dumping en nog meer immigratie.

Het Vlaams Belang wil het roer omgooien. Europese sa-
menwerking moet er zijn, maar gebaseerd op vrijwilligheid 
en vrije handel tussen onafhankelijke landen. Dus weg met 
de bureaucratische bemoeizucht, de regelneverij, de geld-
verspilling en de grootheidswaanzin van de huidige EU. 

MINDER FILES
MEER MOBILITEIT

Wie in of rond Brussel werkt, spendeert gemiddeld 40% 
arbeidstijd extra door in de files te staan. Rekeningrijden 
met dure tarieven tijdens de spits is geen oplossing: wie gaat 
nu voor zijn plezier op het spitsuur naar Brussel? 

Het openbaar vervoer moet een uitgebreider en efficiënter 
aanbod bieden.

Een betere ontsluiting van het Hageland naar de economi-
sche pool Antwerpen is voor het Vlaams Belang een pri-
oriteit. Het dagelijks verkeersinfarct op de Brusselse Ring 
moet aangepakt worden. In het zuiden moet een ondertun-
neling de Ring rond Brussel vervolledigen om de flessen-
hals in Machelen te ontlasten.

MINDER BELASTINGEN
MEER WAAR VOOR UW GELD

Wij Vlamingen betalen de hoogste belastingen ter wereld, 
maar wat krijgen we ervoor in de plaats? De pensioenen 
zijn veel kleiner dan in onze buurlanden. Ons wegennet 
verkeert in slechte staat. Er zijn ellenlange wachtlijsten voor 
zorgbehoevenden. 

De geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië bedraagt vol-
gens het weekblad Trends 16 miljard euro per jaar. Dat is 
ruim 2.600 euro per Vlaming. Om die aderlating te doen 
stoppen, moet Vlaanderen onafhankelijk worden. Dat 
zorgt voor een beter bestuur, volgens onze eigen noden en 
behoeftes. Dan kunnen we een eigen - betere - sociale ze-
kerheid uitbouwen. En kunnen de loonlasten naar omlaag, 
wat nieuwe jobs zal scheppen.

MEER VLAANDEREN
MINDER EUROPESE UNIE

De Europese Unie lijkt steeds meer op een soort België-in-
het-groot: de noordelijke landen (dus ook de Vlamingen) 
moeten opdraaien voor het wanbeheer van de zuidelijke 
landen. De eurocraten willen de EU altijd maar groter en 
altijd maar machtiger maken, met zelfs landen als Turkije 
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LAAT U DE OGEN NIET SLUITEN!
De traditionele partijen blijven blind voor de problemen 
die Vlaams-Brabant teisteren: verBrusseling, massa-immi-
gratie, onveiligheid... Het Vlaams Belang heeft die pro-
blemen op de politieke agenda geplaatst, en blijft als eni-
ge partij echte oplossingen aanreiken. Een stem voor het 
Vlaams Belang is dus een stem tegen de politieke zelfver-
blinding. Het is uw enige keuze voor een Vlaams en leef-
baar Vlaams-Brabant!

✓ Vlaamse onafhankelijkheid
✓ Doortastend woonbeleid voor Vlaamse gezinnen
✓ Inzetten op eengezinswoningen, niet op hoogbouw
✓ Waterdichte immigratiestop
✓ Harde aanpak van de criminaliteit
✓ Meer groen, behoud landelijkheid, minder stadsvlucht
✓ Beter welzijnsbeleid en vrijwaring sociale rechtenTHUIS IN EIGEN STREEK

VLAAMS BELANG, UW STOK ACHTER DE DEUR

Philip 
CLAEYS

Evy 
VAN AERSCHOT

Hagen 
GOYVAERTS

Joris 
VAN HAUTHEM

Anita 
UYTTEBROEK

Bart 
LAEREMANS

Lijsttrekker Kamer Lijsttrekker 
Vlaams Parlement2de plaats Kamer 2de plaats 

Vlaams Parlement
3de plaats 
Vlaams Parlement3de plaats Kamer
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