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Vlaams Belang-Halle stelt lijsttrekker
en speerpunten voor
Het Vlaams Belang pakt op 14 oktober uit met een nieuw gezicht als
lijsttrekker. Andre Gorgon neemt het voortouw voor het Vlaams Belang
in de Zennestad.
Andre Gorgon is bediende en was actief in verschillende Halse verenigingen, waaronder Halattraction. Frieda De Kerf staat op plaats twee. De Kerf stond eind vorig
jaar even in een mediastorm nadat haar winkel op de Lemmonierlaan geplunderd
en vernield werd na de voetbalwedstrijd Marokko-Ivoorkust. Het sterkte haar in
haar overtuiging om zich actief in te zetten voor het Vlaams Belang als dam tegen
het gratuit (vaak) allochtoon geweld. Verder op de lijst Roger Bontridder, Daniel
Heymans en als lijstduwer oud-gemeenteraadslid Milo Vandemaele. De andere namen worden in de loop van de zomermaanden bekendgemaakt.
Uittredend gemeenteraadslid Dries Devillé kan niet meer kandideren op de lijst wegens verhuisplannen, maar steunt de lijst volmondig: “Ik heb me 12 jaar met hart en
ziel ingezet voor het Vlaams Belang en vooral voor Halle en de Hallenaars. Het is
dan ook met pijn in het hart dat ik de Halse gemeentepolitiek verlaat. Maar het stemt
me tevreden en hoopvol dat ik de fakkel kan doorgeven aan een gedreven ploeg
met een op en top Hallenaar als gedreven lijsttrekker.”

Naast namen maakte de partij ook al de speerpunten bekend:
1.

Burgers beslissen bij referendum

Het nieuwe mobiliteitsplan zorgde bij heel wat Hallenaars voor ergernis. Niettegenstaande de terechte bekommernissen van de mensen voerde de stad haar wil door.
Het Vlaams Belang wil dat de inwoners van onze stad rechtstreeks invloed kunnen
uitoefenen op het beleid.
Een volksraadpleging is hierbij de meest rechtstreekse vorm van democratie. Het
Vlaams Belang vindt dan ook dat het raadplegen van de inwoners in dit geval bindend moet zijn.
2.

Vlaams karakter benadrukken

Uit nieuwe cijfers blijkt dat 1 op 3 gezinnen in Halle thuis geen Nederlands spreekt.
Dat is een stijging van meer dan 90 procent ten opzichte van 2004. Hallenaars
moeten zich thuis kunnen voelen in hun stad, en die is op en top Vlaams en dat moet
zo blijven. Het behoud van het Vlaams karakter en het respecteren van het Nederlands zijn dan ook zeer belangrijk. Het Nederlands moet niet alleen de bestuurs-,
onderwijs- en cultuurtaal zijn, maar moet ook de omgangstaal zijn en blijven. In het
straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt. Ambtenaren die in contact komen met het publiek, moeten zich strikt aan de taalwetgeving
houden. Ook bij openbare werken moet erop toegezien worden dat ze uitgevoerd
worden door werknemers die het Nederlands machtig zijn.
3.

Islamisering stoppen

De wildgroei aan moskeeën treft ook Halle. Ook hier schieten de moskeeën als paddestoelen uit de grond. De groeiende aanwezigheid van de islam is ontegensprekelijk een vervreemdende factor. De stad moet daarom alles in het werk stellen om
de bouw of de oprichting ervan tegen te gaan. Een totale bouwstop voor moskeeën
dient te worden ingevoerd. Bestaande moskeeën die zich niet houden aan de voorschriften, moeten worden gesloten. Ook het dragen van islamitische kledij in openbare gebouwen moet verboden worden voor het stads- en gemeentepersoneel. Zo’n
verbod moet ook gelden in de stedelijke en gemeentelijke scholen.

4.

Sociale huisvesting: onze mensen eerst

Hoewel er momenteel 940 Belgen op de wachtlijst staan voor een sociale woning
in onze regio worden er 241 bewoond door niet-Belgen. Het Vlaams Belang eist
een absolute voorrangsregeling voor mensen die over onze nationaliteit beschikken.
Daarenboven dient de kennis van het Nederlands als criterium te worden gehandhaafd. Onze stad moet daartoe buiten de decretale lijntjes durven kleuren. Het is
pas door het spreken van een gemeenschappelijke taal dat we een gezond sociaal
weefsel krijgen in de sociale woonbuurten. Dit zal de leefbaarheid in de hand werken en de vervreemding tegengaan.
5.

Koop lokaal

Onder druk van hun label ‘Fairtradegemeente’ richt het stadsbestuur zich voor de catering van vergaderingen, recepties en feestelijkheden, de kantoren, de cafetaria of
de gemeenteschool dikwijls uitsluitend op producten van de ‘Oxfamwereldwinkel’. Wij zien geen enkele reden waarom een lokale overheid één bedrijf
boven alle andere zou verkiezen op basis van iets anders dan een offerte waarin
prijs en kwaliteit de voornaamste rol spelen. Het Vlaams Belang geeft voorkeur
aan onze eigen lokale handelaars en wil dan ook niet dat ‘een keuze voor
eerlijke handel’ hen zou kunnen uitsluiten van deelname aan leveringen voor de
stad of gemeente.
6.

Broze horecasector verdient extra aandacht

Onze horeca heeft het verre van gemakkelijk. Het Vlaams Belang stelt vast dat
de horecasector ook in Halle enorm broos is. Van volkscafés tot de betere
eetgelegen-heden, vele ervan hebben het moeilijk om te overleven. De horeca is
nog steeds een sector die zeer gevoelig is voor faling. En toch mag het belang
van de horeca niet onderschat worden. Maakt onze stad een levendige indruk,
dan heeft de horeca daar onmiskenbaar een belangrijk aandeel in. De
horecasector verdient dan ook extra aandacht, niet in het minst in het kader van
ons lokaal middenstandsplan. Ook de horeca zelf kan een toeristische troef zijn.
Zeker wanneer die streekproducten en lokale specialiteiten aanbiedt, unieke
activiteiten organiseert of op een creatieve manier mee de uitstraling van de stad
of gemeente verzorgt

7.

Veilig Halle: uitbreiding van de elektronische aangifte

Met 716 inbraken op een jaar of twee woninginbraken per dag scoort onze politiezone niet al te bijster. Het aantal inbraken ligt bij ons drie keer zo hoog als in
de naastgelegen zone Pajottenland (264). Ten opzichte van 2000 stellen we een
stijging vast van zo maar eventjes 35 procent. Toch is dit maar een fractie van
het werkelijke aantal. Zo blijkt uit de Federale Veiligheidsmonitor dat de algemene
meldingsbereidheid van criminele feiten lager ligt dan 40%. Daarom moet onze
stad de aangiftebereidheid stimuleren via het beter bekend maken van de elektronische aangifte, het uitbreiden van de feiten en misdrijven die kunnen aangegeven
worden en het verlagen van technische drempel. Onlosmakelijk hiermee verbonden
wil het Vlaams Belang dat slachtoffers door de politie of parket worden geïnformeerd over het concrete gevolg dat aan hun aangifte werd gegeven en, in geval van
vervolging van de dader, over de uitgesproken sanctie.
Maar ook inzake strafopvolging schort er een en ander. Nog steeds kunnen daders
(niet de slachtoffers!) kiezen voor een Franstalige procedure in Brussel. En laat hun
specialiteit net zijn om daders ongemoeid vrij te laten of in het beste geval een uiterst
milde straf op te leggen, die uiteindelijk toch niet dient te worden uitgezeten. Het
Vlaams Belang wil dat ons gemeentebestuur bij de hogere overheden aandringt
om daders te laten straffen door een Vlaamse rechtbank in Halle-Vilvoorde. Indien
we samen met de andere gemeenten in Halle-Vilvoorde de handen in elkaar slaan,
vergoten we de kans dat de Wetstraat ter zake wakker schiet.
8.

Sorteren moet beloond worden, niet bestraft

Bijna driekwart van het huishoudelijk afval belandt in een of andere materiaalrecuperatie en krijgt een nieuw leven als grondstof of via hergebruik. De Hallenaar volgt
dat grondstoffen best zo veel mogelijk worden hergebruikt en dat de onderdelen
van producten worden gerecycleerd op het einde van hun levensduur. Wie goed
sorteert, mag daarvoor dan ook worden beloond.
Het Vlaams Belang wil daarom dat inwoners die hun gescheiden afval naar het containerpark brengen en dus eigenlijk een grondstof aanbieden, niet nog eens extra
moeten betalen voor deze dienstverlening. Zo stimuleren we milieuvriendelijk sorteren en voorkomen we sluikstorten.

9.

Nederlands in de klas en op de speelplaats

Door de nabijheid van de hoofdstad, de aanwezigheid van één van de grootste
asielcentra van het land en een toenemende immigratie kampen de Halse basisscholen met een bovengemiddelde instroom van anderstalige nieuwkomers. Meer dan
een kwart van de leerlingen in de Halse basisscholen is anderstalig. Vooral de basisscholen De Leerboom en de Vrije basisschool op de Lenniksesteenweg krijgen het
hard te verduren. Gevolg: een dalend onderwijsniveau en rode alarmsignalen van
leerkrachten en experts. Er dient daarom – naar Brussels model - een voorrangsregeling te worden ingevoerd voor Nederlandstaligen. Het is te gek voor woorden
dat Nederlandstalige Hallenaars hun kinderen in een andere gemeenten dienen in
te schrijven, terwijl anderstaligen wel een plaats krijgen.
Bovendien dient in onze scholen het Nederlands de enige voertaal zijn en de enige
omgangstaal tussen de leerlingen onderling, zowel in de klas als op de speelplaats.
Dat geldt eveneens voor de leerkrachten en in contacten met de ouders. In onze
stads- en gemeentescholen mag daar niet van af gestapt worden.
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