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Met die slogan trekt het Vlaams Belang op 14 oktober naar de kiezer. “Net zoals een ouder het welzijn 
van zijn kind op de eerste plaats zet, dient de overheid dat de doen voor haar burgers”, aldus Vlaams Be-
lang-voorzitter Tom Van Grieken. 

Onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is de ambitie van het Vlaams Belang voor 14 oktober. Dat heeft 
niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaal 
zekerheidsmodel. Iedereen die de nationaliteit verwerft, onze taal leert, onze culturele gewoonten en onze 
fundamentele waarden deelt, maakt integraal deel uit van onze gemeenschap. Voor het Vlaams Belang 
komen zij op de eerste plaats. 

Met de volksverbondenheid als cement trekken we daarbij resoluut de kaart van een herverdelende interne 
solidariteit, gestoeld op een gemeenschappelijke culturele identiteit en gedeelde waarden. Het Vlaams Be-
lang verwerpt hiermee uitdrukkelijk het links model van open grenzen en een open sociale zekerheid alsook 
het neoliberale discours van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van onze mensen.

Uit tal van cijfers blijkt dat ‘onze mensen’ vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Denken we 
maar aan de disproportionele toewijzing van sociale woningen aan niet-Europese vreemdelingen, aan de 
sterke oververtegenwoordiging van niet-Belgen in de sociale tewerkstelling of de buitensporige uitgaven 
voor leefloon aan mensen die niet over onze nationaliteit beschikken. Wetend dat 1 op 6 landgenoten in ar-
moede verkeert, zijn deze enorme uitgaven en daaraan gekoppelde maatregelen manifest onrechtvaardig. 
Naast de regionale en federale overheid speelt ook het lokale niveau een fundamentele rol in de prioritaire 
behandeling van de eigen gemeenschap. 

Opdat onze steden en gemeenten ook echt ónze steden en ónze gemeenten zijn, moeten zij een kader cre-
eren waarin de noden en wensen van de leden van onze gemeenschap prioritair worden behandeld. Het 
Vlaams Belang plaatst daarin de gemeenschap van burgers die zich verbonden weten met elkaar centraal 
en vertrekt daarom vanuit deze vier essentiële vragen:

 ✓ In welke gemeente willen we leven?
 ✓ Hoe willen we in onze gemeente leven?
 ✓ Hoe maken we onze gemeente leefbaar?
 ✓ Hoe kunnen we ons in onze gemeente ontplooien?

Deze vragen leiden ons naar fundamentele thema’s zoals de aanpak van criminaliteit, van armoede, ver-
vreemding en islamisering, het bewaken van fiscale rechtvaardigheid en betaalbaar wonen. Maar ook naar 
nieuwe vragen als: hoe beschermen we het lokale ondernemen? Hoe maken we het bestuur beter toeganke-
lijk? Kunnen we iedere inwoner een veilige mobiliteit garanderen? Hoe ondersteunen we een ruim aanbod 
aan cultuur, sport en ontspanning? 
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1. Onze gemeente, Vlaamse gemeente 
De beduidende aanwezigheid van groepen niet-geïntegreerde vreemdelingen doet heel wat mensen ver-
vreemden van hun vertrouwde omgeving. Vlamingen zien sociale woonwijken omvormen tot getto’s waar 
ze zich niet meer thuis voelen. De islam, niet gestoeld op westerse normen, waarden en maatschappelijke 
afspraken, is daarin veelal een versterkende factor. Het Vlaams Belang kant zich niet tegen de vrijheid van 
godsdienst, maar verzet zich tegen de institutionalisering van de islam en wil dat de overheid de erkenning 
van de islam intrekt. Lokale besturen mogen niet meewerken aan de bouw van moskeeën en mogen activi-
teiten of verenigingen die de islam promoten, niet subsidiëren en ondersteunen.

Een immigratie- en inschrijvingsstop moet de toestroom van nieuwe vreemdelingen stoppen. Illegalen moe-
ten actief worden opgespoord. Ambtenaren mogen zich niet verschuilen achter een zwijgplicht om illegalen 
niet te melden aan het gerecht. Ook schijnhuwelijken en schijnwettelijk samenwonen moeten worden opge-
spoord en gemeld.

Zodra spreidingsplannen voor asielzoekers op til zijn, moet elke gemeente autonoom kunnen beslissen of ze 
asielzoekers op haar grondgebied aanvaardt of niet. Wij menen dat asielzoekers tijdens de volledige duur 
van de procedure moeten worden opgevangen in gesloten centra. Wie echt op de vlucht is voor oorlog, 
marteling of executie zal weinig problemen maken van een verblijf van enkele weken of maanden in een 
veilig opvangcentrum. Veel beter is echter dat mensen die hun land ontvluchten omdat zij het slachtoffer zijn 
van oorlog, terreur of vervolging worden opgevangen in een buurland met een verwante cultuur.

Het Vlaams Belang wil dat de Vlamingen zich thuis voelen in hun steden, dorpen en gemeenten. Wie in 
Vlaanderen neerstrijkt voor een bepaalde tijd of wie hier een nieuwe thuis zoekt, hoort onze Vlaamse en 
westerse waarden en normen te respecteren en heeft de plicht die actief te delen. Vreemdelingen die zich 
hier duurzaam willen vestigen, moeten zich aanpassen aan onze cultuur, aan onze gewoonten en onze taal 
spreken. Het Nederlands is in Vlaanderen een verbindend cultuurelement en moet dat zijn voor alle leden 
van onze samenleving. Wie dat niet wil of niet kan, moet terugkeren naar het land van herkomst.

Onze steden moeten opnieuw Vlaamse gezinnen aantrekken. De aanpak van leegstand en verkrotting maar 
ook van gettovorming en sociale verdringing, zal hun woonfunctie herwaarderen. Samen met een conse-
quent gebruik van het Nederlands en het benadrukken van hun Vlaamse eigenheid, zal dat onze steden en 
gemeenten opnieuw herkenbaar maken en de Vlamingen uitnodigen er te komen wonen.

Actiepunten:

 ✓ Premies voor handelaars worden afhankelijk gemaakt van het exclusieve gebruik van de Nederlandse 
taal.

 ✓ Lokale besturen die lessen Arabisch of Turks aanbieden, moeten daar meteen mee stoppen.

 ✓ In het straatbeeld worden verplicht Nederlandstalige reclameopschriften gebruikt.

 ✓ Ook marktkramers moeten hun waren in het Nederlands aanprijzen. Zij krijgen slechts een vergunning 
mits het consequent gebruik van het Nederlands.

 ✓ Lokale besturen moeten duidelijk maken dat het absorptievermogen van een stad of een gemeente gren-
zen heeft. Gettovorming moet vermeden worden en waar het al bestaat, beslist worden aangepakt.

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat steden en gemeenten sociale woonprojecten oordeelkundig, kleinschalig 
inplanten zodat ze de sociale mix van een wijk niet breken en geen aanzet geven tot het ontstaan van 
getto’s.

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat wanneer de federale regering wordt geconfronteerd met een plots capaciteit-
sprobleem in de opvang van vluchtelingen en zich richt tot de lokale besturen, de steden en gemeenten 
autonoom moeten kunnen beslissen over het aanvaarden of niet van asielzoekers op hun grondgebied.
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 ✓ Ambtenaren van de sociale diensten mogen zich niet kunnen verschuilen achter hun zwijgplicht om 
illegalen en personen die zich schuldig maken aan asielfraude, niet bekend te maken bij het gerecht. 

 ✓ Schijnhuwelijken en schijnwettelijk samenwonen moeten actief worden opgespoord en gemeld aan het 
gerecht.

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat alle steden en gemeenten ervoor zorgen dat de ambtenaar van de burgerlijke 
stand beschikt over een administratieve staf die elk mogelijk schijnhuwelijk en schijnwettelijk samenwo-
nen grondig onderzoekt. Ook binnen de lokale politie dient in elke zone een cel te zijn die zich daar 
actief mee bezighoudt.

 ✓ Het dragen van hoofddoeken moet verboden worden voor het stads- en gemeentepersoneel. Zo’n verbod 
moet ook gelden in de stedelijke en gemeentelijke scholen.

 ✓ Moslimbeurzen of verenigingen en initiatieven die de islam promoten, mogen niet worden gesubsidieerd 
of gefaciliteerd.

 ✓ Aan de vraag tot het aanbieden van halalmaaltijden mag niet worden toegegeven.

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat burgemeesters niet alleen worden ingelicht over alle personen in hun stad of 
gemeente die als geradicaliseerde moslim staan geregistreerd. Zij moeten ook weten wie daarvan zich 
na vrijlating uit de gevangenis, binnen hun ambtsgebied vestigt.

2. Onze gemeente, democratische gemeente 
Onze parlementaire democratie moet kunnen bouwen op sterke en goed bestuurde Vlaamse steden en ge-
meenten. Als democratische, nationalistische politieke partij is het Vlaams Belang groot voorstander van de 
directe democratie. Wij vinden immers dat de Vlamingen een zo groot mogelijke invloed op de politieke 
besluitvorming dienen uit te oefenen en dat de politici over belangrijke onderwerpen geen beslissingen 
mogen nemen zonder dat de bevolking daarover haar mening heeft kunnen geven. Het is voor ons van-
zelfsprekend dat beslissingen die diep ingrijpen in het maatschappelijke leven, ook door die samenleving 
gedragen worden.

Als voorstander van een directe democratie meent het Vlaams Belang dat een burgemeester rechtstreeks 
dient verkozen te worden en dat volksraadplegingen die in onze steden en gemeenten worden gehouden, 
bindend moeten zijn. 

Actiepunten

 ✓ Het Vlaams Belang wil niet langer dat de Vlaamse regering een door de verkozenen voor de gemeen-
teraad voorgedragen kandidaat tot burgemeester benoemt. De gemeenteraadskiezers dienen zelf en 
rechtstreeks hun burgemeester te kunnen verkiezen.

 ✓ Het Vlaams Belang wil volledige transparantie over de inkomsten van mandatarissen. Alle politieke man-
datarissen dienen de inkomsten, inclusief voordelen in natura, verkregen uit hun mandaten permanent 
openbaar te maken. Dat dient alleszins te gebeuren via de webstek van de gemeente waar de manda-
taris woont.

 ✓ Het Vlaams Belang wil in het decreet Lokaal Bestuur inschrijven dat de wedde van de burgemeester en 
van de schepenen verminderd wordt wanneer de mate van aanwezigheid op de gewone vergaderingen 
van het college van burgemeester en schepenen of op de vergaderingen van de gemeenteraad lager is 
dan 90%.

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat de inwoners van onze steden en gemeenten rechtstreeks invloed kunnen uit-
oefenen op het lokale beleid. Daarom moet in het decreet Lokaal Bestuur worden ingeschreven dat een 
gemeentelijke volksraadpleging en een volksraadpleging op districtsniveau beslissend is.
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3. Onze gemeente, welvarende gemeente 
Vlaanderen heeft een enorm economisch potentieel. Onze steden en gemeenten hebben heel wat mogelijk-
heden om op lokaal vlak een gezond economisch klimaat te scheppen dat ondernemers alle kansen geeft. 
Zij kunnen er echt toe bijdragen dat Vlaamse bedrijven in Vlaamse handen blijven en niet worden verkocht 
aan buitenlandse investeerders waarna ze wegtrekken of gewoon verdwijnen.

Een gunstig ondernemingsklimaat is echter enkel mogelijk wanneer administratieve overlast verdwijnt, re-
gelgeving transparant is, handelaars niet staan voor een wildgroei aan belastingen en oneerlijke praktijken 
worden opgespoord en bestraft. Uiteraard erkent het Vlaams Belang dat steden en gemeenten hun fiscaal 
kader moeten kunnen afstemmen op de lokale financiële noden, maar een nodeloos ingewikkeld en onover-
zichtelijk fiscaal scala verhoogt alleen maar de administratieve druk.

Actiepunten 

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat de steden en gemeenten het initiatief nemen opdat verlaten bedrijfsterreinen 
worden gesaneerd en kunnen klaargemaakt worden voor kmo’s.

 ✓ Van de vele tientallen verschillende lokale lasten die we kennen, zijn er 48 die we kunnen rekenen tot de 
categorie bedrijfstaksen en belastingen op ondernemen. Dat grote aantal is het gevolg van de gemeente-
lijke autonomie. Steden en gemeenten kunnen zowat alles belasten wat niet uitdrukkelijk verboden is. Het 
huidige stelsel van gemeentelijke bedrijfsbelastingen is weinig transparant en betekent voor de bedrijven 
een hoge administratieve druk. Meer fiscale eenvormigheid tussen de gemeenten door een limitatieve 
lijst van toegelaten bedrijfsbelastingen en maximumpercentages, zou een stap in de goede richting zijn.

 ✓ Het Vlaams Belang wil tevens lokale taksen die de middenstand en de horeca treffen, zoals belastingen 
op personeel, belastingen op publiciteit of terrasheffingen, bundelen en voorzien van een maximumpla-
fond. Wij willen, speciaal voor de steden, ook voorzien in fiscale vrijzones met sterk verlaagde tarieven 
voor een aantal belastingen.

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat de steden en gemeenten zich inschrijven in het ‘only-once’-principe. Dat wil 
zeggen dat er geen gegevens meer opgevraagd worden die al bij de overheid bekend zijn. Het federale 
en Vlaamse niveau hebben dat principe al aanvaard, de gemeenten moeten nu aansluiten en daarin een 
voortrekkersrol opnemen. 

 ✓ Onder druk van hun label ‘Fairtradegemeente’ richten steden en gemeenten zich voor de catering van 
activiteiten, de kantoren, de cafetaria of de gemeenteschool dikwijls uitsluitend op producten van de lo-
kale ‘Oxfam-wereldwinkel’. 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.

 ✓ Van de 10.561 mensen die in 2016 door een Vlaams OCMW werden betaald in het kader van sociale 
tewerkstelling (zogenaamde artikel 60’ers) beschikte 54% niet over onze nationaliteit. De sociale tewerk-
stelling van buitenlanders door de OCMW’s kostte de belastingbetaler dat jaar 88 miljoen euro. Gezien 
de enorme werkloosheid bij onze eigen laaggeschoolden, wil het Vlaams Belang deze gesubsidieerde 
jobs voorbehouden voor wie over onze nationaliteit beschikt.

4. Onze gemeente, veilige gemeente 
Uit onderzoek blijkt dat de Vlaming zich almaar onveiliger voelt. Alle elementen die het onveiligheidsgevoel 
versterken, staan momenteel in het rood, stelde veiligheidsexpert Brice De Ruyver (†) vorig jaar. Misdadig-
heid is dus een feit en onveiligheid geen ‘vals gevoel’. Zogenaamde kleine criminaliteit, vandalisme en over-
last mogen niet worden vergoelijkt. Een gewelddadige handtasdiefstal heeft voor het slachtoffer altijd een 
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grote impact, soms zelfs met ernstige lichamelijke gevolgen. De aanpak van misdaad en werkelijke overlast 
moet een prioriteit zijn voor elk lokaal bestuur.

Een lokaal veiligheidsbeleid start bij een propere en ordelijke omgeving. Verval en verloedering leiden tot 
criminele fenomenen. Een goed onderhoud en een afgestemde straatverlichting zullen alvast incidentele vor-
men van overlast en vandalisme helpen voorkomen. Andere onmisbare schakels in het preventiebeleid zijn 
de wijkagent en een justitie die het lokale beleid ondersteunt. Het heeft tenslotte weinig zin dat de politie 
kordaat verbaliseert wanneer het gerecht daar achteraf weinig gevolg aan geeft.

Om een goed veiligheidsbeleid te voeren, moeten we kunnen rekenen op een sterk georganiseerde en 
aanwezige politie en op de actieve steun van de bevolking. Dat houdt in dat het stads- of gemeentebestuur 
open communiceert met de inwoners, zodat die perfect weten welke prioriteiten het bestuur stelt in de be-
strijding van specifieke vormen van criminaliteit, maar ook over de resultaten daarvan. Een voorafgaande 
inspraakronde kan de aanpak voor een bepaalde wijk of een stadsbuurt nog versterken. De samenwerking 
met de inwoners en handelaars kan zich bij uitstek vinden in BIN’s en WIN’s. Dat zijn buurtnetwerken 
waarbinnen politie en bewoners of winkeliers onder professionele begeleiding samenwerken op basis van 
duidelijke afspraken. Want natuurlijk is het de politie die de aanpak van de criminaliteit concreet realiseert.

De samenleving moet altijd optreden tegen elke vorm van criminaliteit. Het past niet in een verstandig maar 
consequent vervolgingsbeleid dat de parketten wegens gebrek aan ondersteuning zogenaamde kleinere 
misdrijven massaal seponeren. Het uitbouwen van de parketten is voor het Vlaams Belang dan ook een prio-
riteit. We hebben echter intussen alle begrip voor stads- en gemeentebesturen die in plaats van te stranden in 
straffeloosheid, grijpen naar administratieve sancties om kleine criminele fenomenen en werkelijke overlast 
te bestrijden. Nultolerantie is voor ons immers een onlosmakelijk deel van een preventief veiligheidsbeleid.

De terreurdreiging en de daaraan gekoppelde versterkte veiligheidsmaatregelen, vergen ook van onze loka-
le politiekorpsen een enorme inspanning. Het is aan de lokale besturen passende flankerende maatregelen 
te nemen zodat de politie zich kan richten op haar essentiële veiligheidstaak. Het inzetten van camera’s en
private bewaking zijn enkele van die maatregelen.

Het feit dat onze samenleving in snel tempo digitaliseert en het maatschappelijke kader waarin onze poli-
tiediensten moeten werken sinds de terreuraanslagen van 22 maart 2016 sterk is gewijzigd, schept ruimte 
voor het inzetten van technologie en private initiatieven. Dat neemt niet weg dat de politieman of -vrouw in 
de straat een elementaire pijler van het lokale veiligheidsbeleid blijft. We hebben nog altijd meer blauw op 
straat nodig.

Actiepunten 

 ✓ De burgemeester houdt formeel overleg met de Procureur des Konings met het oog op het voeren van een 
sluitend nultolerantieveiligheidsbeleid.

 ✓ Het zonaal veiligheidsplan bepaalt op basis van een grondige analyse en bevraging van de inwoners 
welke criminaliteits- en veiligheidsfenomenen prioritair door de lokale politie worden aangepakt, maar 
moet voor elk fenomeen ook een concrete doelstelling vaststellen.

 ✓ Bij de evaluatie van de GAS-boetes bleek dat een aantal categorieën van overtreders de facto ontsnapt 
aan de toepassing van die boetes. Vreemdelingen zonder officiële verblijfplaats die verantwoordelijk 
zijn voor zwerfvuil worden in de praktijk ongemoeid gelaten. Het Vlaams Belang pleit voor een bijsturen 
van het systeem waardoor voor buitenlanders GAS-boetes (zeker in dergelijke gevallen) via onmiddellij-
ke inning kunnen ingevorderd worden.

 ✓ Politiemensen moeten maximaal de straat op. Oneigenlijke taken, zoals het beheren van verloren voor-
werpen of het rondbrengen van de uitnodigingen voor de politieraad, moeten overgedragen worden 
naar burgerpersoneel of een gemeentelijk dienst.

 ✓ We pleiten ook voor meer patrouilles in burger. Roekeloos verkeersgedrag, overlast en straatcriminaliteit 
zullen dan efficiënter kunnen worden aangepakt.
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 ✓ De functie van wijkagent moet worden opgewaardeerd. Ze mag nergens nog worden ingevuld als soort 
van uitloopbaan.

 ✓ In de steden kunnen laagdrempelige buurtcommissariaten worden ingericht die zich bezighouden met 
specifieke probleembuurten. Per politiezone moeten er voldoende operationele interventieploegen be-
schikbaar zijn.

 ✓ Het Vlaams Belang wil concreet dat in elke zone, op elk moment, binnen de tien minuten een ploeg ter 
plaatse kan zijn. Er moet dan ook werk gemaakt worden van een inhaaloperatie voor het structurele 
tekort aan lokale politiemensen.

 ✓ Een minderheid van de misdrijven wordt ook effectief aangegeven. De aangiftebereidheid dient daarom 
te worden gestimuleerd via het beter bekend maken van de elektronische aangifte en het uitbreiden van 
de feiten en misdrijven die kunnen aangegeven worden. 

 ✓ Een specifieke vorm van camerabewaking, die net de aanwezigheid van de politie meebrengt, is de 
‘bodycam’. Zeker in de steden kan het dragen van dit apparaat door patrouillerende agenten nuttig zijn.

 ✓ ANPR heeft zijn effectiviteit in de bestrijding van criminele feiten al ruimschoots bewezen. Het Vlaams 
Belang wil dat lokale besturen investeren in netwerken van zulke camera’s.

 ✓ Het Vlaams Belang bepleit het oprichten van een beveiligde webstek voor handelaars met informatie 
over recidiverende winkeldieven en oplichters. De mogelijkheid om foto’s van betrapte winkeldieven 
daarop te laden en die, wanneer de gangbare opsporingsactiviteiten van de politie niets opleveren, 
ook uit te hangen of te delen via sociale media zal voor de misdadigers ontmoedigend werken en de 
handelaars toelaten preventief op te treden.

5. Onze gemeente, sociale gemeente 
650.000 Vlamingen moeten rondkomen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Bepaalde doel-
groepen worden geconfronteerd met een hoger armoederisico. Het voornemen om het aantal mensen onder 
de armoederisicodrempel in Vlaanderen te laten zakken met 30% tegen 2020 zal niet worden gehaald.

Het Vlaams Belang heeft altijd gesteld 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. Als 
principe geldt reeds langer dat tewerkstelling de basisbescherming tegen armoede is. In het voeren van een 
aanbodbeleid en het voorzien in individuele trajecten naar werk, kunnen de lokale sociale diensten absoluut 
een rol spelen. Het is bovendien duidelijk dat, naast het wegwerken van discriminaties in de pensioensector, 
verder werk moet worden gemaakt van een verbetering van de laagste pensioenen. De overheid moet ar-
moede ook actief opsporen. De echte armoede in Vlaanderen blijft vaak verborgen. Daar hebben de lokale 
besturen een taak. Armoede kan iedereen treffen door een spiraal van bestaansonzekerheid en schulden.

Ook schuldpreventie en -bemiddeling hebben nood aan een meer proactief beleid. Anderzijds moet komaf 
gemaakt worden met de geïmporteerde armoede die zich vaak nestelt in de hangmat van onze sociale 
zekerheid.

Huur neemt een aanzienlijke hap uit het gezinsbudget. De Vlaming besteedt gemiddeld 39% van het inko-
men aan huisvesting. Voor huurders ligt dat gemiddeld op 47%. De Vlaamse Armoedemonitor 2017 stipt 
aan dat armoederisicopercentage bij huurders drie keer hoger ligt dan bij eigenaars van een woning.

Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen worden geconfronteerd met te zware huurkosten. Als sociale 
volkspartij wil het Vlaams Belang voor iedereen een kwalitatieve en betaalbare woonst. Sociale huisvesting 
moet beter gespreid worden, zodat lagere inkomenscategorieën in elke gemeente toegang hebben tot soci-
ale huisvesting. Het Vlaams Belang is van mening dat de Vlaamse sociale huisvesting geen sociaal vangnet 
mag worden, zoals sommige partijen wensen, maar een echte volkshuisvesting moet zijn waar Vlamingen 
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met een bescheiden inkomen een woning kunnen huren aan een redelijke prijs. Private verhuur van kwalita-
tieve woningen tegen betaalbare prijzen moet nog beter ondersteund worden. 

Het Vlaams Belang hekelt dat sociale huisvesting alsmaar minder wordt gezien als volkshuisvesting, maar 
wel als een sociaal vangnet en in het bijzonder voor buitenlandse gelukzoekers. We zeggen klaar en helder: 
er moet een rem gezet worden op de instroom van niet-Europese immigranten in de sociale huisvesting.

Actiepunten

 ✓ Gemeenten moeten maximaal gebruik maken van de hen toegekende lokale autonomie om op maat ge-
sneden toewijzingsreglementen voor de sociale huisvesting goed te keuren. Deze toewijzingsreglemen-
ten dienen behoorlijke en aangepaste huisvesting te garanderen aan bevolkingsgroepen van het eigen 
volk die het moeilijk hebben om aan een betaalbare woonst te geraken. 

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat wie een beroep doet op de solidariteit van de gemeenschap, ook bereid 
is iets terug te doen voor die gemeenschap in de vorm van een maatschappelijk nuttige tegenprestatie 
indien hij of zij daartoe in staat is. 

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat de Welzijnsdiensten van onze steden en gemeenten actief op zoek gaan naar 
armoede. Zij moeten rechthebbenden wegwijs maken in de dienstverlening en lokale premies, tegemoet-
komingen en sociale rechten waarin het lokale bestuur een rol speelt, automatisch toekennen aan recht-
hebbenden. Op die manier moet voorkomen worden dat mensen die behoren tot minder bevoorrechte 
groepen, buiten hun wil uit de boot vallen.

 ✓ De schoolfactuur is voor veel gezinnen een te zware dobber. Het Vlaams Belang wil een systeem van 
schoolsparen invoeren. Wij willen voor elk kind een schoolspaarrekening die op naam staat van het 
kind. Ouders kunnen bij het begin van de schoolloopbaan van een kind naar eigen vermogen sparen. 
In het middelbaar kan ook de studietoelage op die rekening worden gestort. Ouders kunnen op die mid-
delen beroep doen wanneer de kosten, meestal in het secundair, beginnen op te lopen. Via een gesloten 
systeem van domiciliëring kunnen dan de schoolfacturen worden betaald. Zo wordt de toelage altijd 
voor schoolbehoeften gebruikt.

 ✓ De vele legale en illegale immigranten of asielzoekers die leven van een uitkering of een andere finan-
ciële tegemoetkoming vallen natuurlijk op en kleuren de statistieken in dergelijke mate dat de sociale 
sector en de linkse politiek steeds opnieuw een aanleiding vinden om de subsidiekraan nog meer open te 
draaien. Het Vlaams Belang wil niet dat er nog gefocust wordt op de zogenaamde ‘gekleurde’ armoede. 
Het voorrangsbeleid en de stijgende budgetten lossen niets op, maar zorgen enkel voor een aanzuigef-
fect. Dat moet stoppen.

 ✓ De financiële middelen waarover onze sociale diensten beschikken, moeten terechtkomen bij de men-
sen waarvoor ze bedoeld zijn. Van zodra maatschappelijke werkers aanwijzingen of vermoedens van 
fraude hebben, dient dit uitgezocht te worden. Het Vlaams Belang wil dat in de steden en gemeenten 
waar dit nog niet bestaat, prioritair een inspectie- en controlecel sociale dossiers opgericht wordt die 
fraudedossiers uitspit en de onterecht betaalde gelden terugvordert. 

 ✓ Het Vlaams Belang wil dat vreemdelingen die in Vlaanderen een sociale woning huren of OCMW-steun 
krijgen, jaarlijks een uittreksel uit het kadaster van hun thuisland overmaken dat zij er geen onroerend 
goed in eigendom hebben. Bij vermoeden van fraude moet een onderzoek in het buitenland worden 
gevoerd. Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten – naar Nederlands voorbeeld – in het buitenland 
zelf actief op zoek gaan naar sociale fraude.

 ✓ De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders uit de buurt.

 ✓ Voor Vlaamse ouders die een opleiding volgen, moet tijdens de lesuren een aanbod van deeltijdse kin-
deropvang voorzien worden.

 ✓ Er moet voorzien worden in flexibele opvang wanneer ouders slechts enkele uren opvang nodig hebben, 
bijvoorbeeld tijdens een doktersbezoek of een sollicitatie.
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6. Onze gemeente, diervriendelijke gemeente 
Het aantal aangiften van dierenleed is de afgelopen jaren fors toegenomen. In de tweede helft van 2014 
werden in Vlaanderen gemiddeld per maand 160 aan dierenwelzijn gerelateerde feiten gemeld. In 2015 
nam dat aantal toe naar bijna 300 per maand. 2016 klokte af op 4.491 of meer dan 370 gemiddeld per 
maand. 

Ook de professionele sector gaat niet vrijuit. De zaak in Kasterlee waar bij een failliete kweker 400 ver-
waarloosde honden in beslag werden genomen, is tekenend. Opmerkelijk is ook het proces dat gedupeerde 
hondeneigenaars in Antwerpen opstartten tegen een zogenaamde broodfokker die er niet voor terugschrikte 
honderden te jonge en zelfs zieke hondenpups uit Oost-Europa in te voeren en hier te verkopen. Vergeten 
we ook de feiten van dierenmishandeling die in 2017 aan het licht kwamen in sommige slachthuizen niet.

Het Vlaams Belang wil een strenge aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing en zowel een 
beter toezicht op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn als bij overtreding een consequente 
bestraffing.

Actiepunten 

 ✓ De handel van in ongunstige omstandigheden gefokte gezelschapsdieren, vaak uit Oost-Europa geïmpor-
teerd, moet krachtig worden aangepakt.

 ✓ Om het zwerfkattenprobleem in te dijken moeten de steden en gemeenten sterilisatiecampagnes opzet-
ten en katteneigenaars aanmoedigen hun huiskat te laten steriliseren.

 ✓ De lokale besturen moeten het impulsief aankopen van gezelschapsdieren helpen te voorkomen. Het ver-
kopen van katten en honden op openbare markten is bij wet verboden. Dat verbod moet via het lokale 
politiereglement worden uitgebreid naar alle gezelschapsdieren.

 ✓ In ieder provinciaal parket moet een magistraat worden aangeduid als aanspreekpunt op het vlak van 
dierenwelzijn.

 ✓ Het Vlaams Belang pleit ervoor dat elke stad of gemeente een dienst Dierenwelzijn opricht. Deze dienst 
moet beschikken over een eigen meldpunt. Bovendien dient in alle politiezones minstens een inspecteur 
te worden opgeleid tot een deskundige inzake dierenwelzijn zodat effectief processen-verbaal worden 
opgesteld die leiden tot gerechtelijke vervolging of een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

7. Onze gemeente, vlot bereikbare gemeente 
Ons land heeft een dicht wegennet en kan dus heel wat verkeersdrukte verwerken. Toch duiken er elke dag 
files op. Structurele files groeien aan, vooral tussen de klassieke verkeersspitsen, maar ook op plaatsen die 
voorheen zo goed als filevrij waren. Het Vlaams Belang erkent de noodzaak de drukke verkeersstromen te 
beheersen, maar kiest voor een mobiliteitsbeleid waarin ruimte blijft voor de wagen. Steden en gemeenten 
moeten voldoende toegankelijk blijven voor gemotoriseerd verkeer. Dat daar ook parkeergelegenheid voor 
moet worden voorzien, schept net mogelijkheden. Bus, tram en fietsverhuur kunnen op die parkeerplaatsen 
aansluiten en zo de keuze aan vervoerswijzen in de steden en gemeenten vergroten.

Voor bezoekers en pendelaars zou het openbaar vervoer in de stad spontaan de primaire vervoersmodus 
moeten zijn. De potentiële combinaties van tram-, metro-, bus- en treinverbindingen zijn momenteel echter 
te beperkt om zich vlot in en rond de stad te kunnen verplaatsen. Het openbaar vervoer haalt ook nog veel 
te veel het nieuws met gewelddelicten. Dat het openbaar vervoer ‘s nachts stilvalt, is ook geen troef. Een 
efficiënt nachtnet, zeker in de steden, zou het mobiliteitsaanbod sterk verbeteren.
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Lage emissiezone: asociaal en ondoelmatig 

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen de zogenaamde LEZ-zones. In Duitsland zorgde de invoering 
van een LEZ in de steden nauwelijks tot een vermindering van fijn stof. Bovendien kan wie een toelatingstaks 
wil en kan betalen, de LEZ wel in met een voertuig dat niet voldoet aan de vereiste norm. Voor het Vlaams 
Belang wegen de beperkte winsten voor de luchtkwaliteit dan ook niet op tegen de negatieve sociale ge-
volgen. De ingreep treft immers vooral oudere en armere mensen van wie de geviseerde wagen meestal 
hun enige is en in veel gevallen allicht ook hun laatste. Mensen die overigens relatief weinig rijden. Mensen 
waarvan de wagen vrij snel op een natuurlijke wijze uit het verkeer zou verdwijnen. Dat buitenlanders die 
met een vervuilende wagen de lage-emissiezone inrijden, ontsnappen aan een boete maakt deze ‘milieu-
maatregel’ al helemaal een onrechtvaardige pestmaatregel.

Actiepunten

 ✓ Lokale besturen moeten in overleg met De Lijn en NMBS bus-, metro- en tramlijnen zodanig op mekaar 
en op het spoorvervoer afstemmen dat de combinatie van deze vervoerswijzen merkelijk efficiënt is om 
steden en (grote) gemeenten te bereiken.

 ✓ Er moet aangemoedigd worden bussen en trams erop te voorzien dat gewone fietsen meekunnen zonder 
extra kostprijs.

 ✓ Intergemeentelijke bussen moeten doorheen de centra rijden zodat die reizigers niet aan de rand moeten 
overstappen maar vlot het centrum kunnen bereiken.

 ✓ Vanuit de afgelegen, landelijke gebieden moeten alternatieven voor de belbus worden aangeboden. 
De lokale besturen moeten daarvoor in onderhandeling gaan met taxibedrijven en andere private ver- 
voersmaatschappijen.

 ✓ Bezoekers moeten zo veel mogelijk ondergronds parkeren. Dit geeft bovengronds ruimte aan voorbe- 
houden plaatsen voor bewoners.

 ✓ Het aantal kruispunten moet worden verminderd. Waar dat aangewezen is, worden verkeerslichten ver-
vangen door conflictvrije rotondes of ondertunneling.

 ✓ Waar mogelijk worden afzonderlijke rijstroken voor bestemmingsverkeer aangelegd.

 ✓ Doorrijdend verkeer wordt uit de stads- en gemeentecentra en de dorpskernen geweerd.

 ✓ Door het gebruik van ‘slimme verkeerslichten’ kunnen de wachttijden aan de verkeerslichten zo kort 
mogelijk worden gehouden.

 ✓ Zones met snelheidsbeperkingen van 30 km per uur moeten doordacht worden afgebakend. Ze moeten 
beperkt worden tot gevoelige punten zoals bijvoorbeeld de scholen, cultuur- en sportcentra.

 ✓ Het Vlaams Belang ziet geen heil in de lage emissiezones. Zij zijn asociaal en inefficiënt. Wij zien veel 
meer baat in positieve, stimulerende maatregelen zoals een financiële tegemoetkoming voor eigenaars 
die een vervuilende wagen vervangen door een milieuvriendelijk voertuig.

8. Onze gemeente, propere gemeente 
Zwerfvuil en sluikstorten moeten fundamenteel worden aangepakt, want de maatschappelijke kost ervan is 
torenhoog. Plaatsen met zwerfvuil en allerlei illegaal gestort afval geven blijk van weinig sociale controle en 
voorbijgangers schatten de sociale norm er niet hoog in. Dat leidt ertoe dat het sluikstorten nog zal toene-
men. Fietsroutes en trajecten naar scholen blijken heel gevoelig te zijn voor zwerfvuil zoals snoepverpakking 
en drankblikjes. Jeugdverenigingen en scholen actief betrekken bij milieu- en omgevingsinitiatieven zoals 
bijvoorbeeld het opruimen van afval in grachten en bermen, is dus zeker nuttig maar het mag niet langer 
bij enkel sensibiliseren blijven.
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Steden en gemeenten moeten er ook werk van maken milieuvervuiling op te sporen en een strikt milieuhand-
havingsbeleid te voeren. Plaatsen waar de vuilniszakken en versleten meubels zich telkens opnieuw opstape-
len, moeten voor bepaalde perioden bewaakt kunnen worden. Camera’s bieden dan een oplossing.

In geval van milieuvervuiling is bestraffing en het herstellen van de aangerichte schade de logica zelf. An-
derzijds geloven we dat inwoners die erin slagen minder afval te produceren, beloond moeten worden. Om 
het probleem van de afvalberg verder aan te pakken, zetten we ook in op afvalpreventie. Dat kan maar ten 
volle wanneer de fabrikanten daaraan meewerken.

In tegenstelling tot de afvalophalingsdiensten wordt voor het afval voor het recyclagepark een contraproduc-
tief beleid gevoerd. Bijna driekwart van het huishoudelijk afval belandt in een of andere materiaalrecupera-
tie. De Vlaming 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 en gescheiden afval 
naar het containerpark brengt, moet daarvoor dan ook worden beloond.

Actiepunten 

 ✓ Het Vlaams Belang wil 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. Een 
bezoek aan het containerpark is een milieubewuste daad die gratis dient te worden aangeboden. 

 ✓ Elke wijk van de stad of gemeente moet minstens wekelijks bezocht worden door een ploeg straatvegers.

 ✓ Op inzamelpunten voor afval zoals glasbollen en kledingcontainers dient nauwgezet toegekeken te wor-
den dat er niet wordt gesluikstort.

 ✓ Sluikstorten moeten onmiddellijk worden opgeruimd.

 ✓ Jeugdverenigingen en scholen moeten betrokken worden bij opruim- en onderhoudsacties.

 ✓ Samen met renovatiepremies zijn heffingen op leegstand en verkrotting een middel om de kwaliteit van 
een buurt in stand houden.

9. Onze gemeente, leerrijke gemeente
 
Het afleveren van kwalitatief onderwijs is een van de belangrijkste overheidstaken. Daarom dient die be-
voegdheid niet in de eerste plaats bij de provincies, steden en gemeenten te liggen. Voor het Vlaams Belang 
zijn overdracht van kennis en cultuur en het vormen van persoonlijkheid de essentiële opdrachten van het 
onderwijs. Die opdrachten zien wij als een taak op Vlaams niveau. Het Vlaams Belang wil af van de huidige 
werking van het Lokaal Overleg Platform (LOP) omdat dit aanmeldingssysteem de vrije schoolkeuze beperkt.

Nederlands in de klas en op de speelplaats

Meer dan één leerling op zes in ons onderwijs heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. Het Gemeen- 
schapsonderwijs wil dat gebruiken als ‘een positieve opstap’ en laat toe dat leerlingen die thuistaal spreken 
op de speelplaats en zelfs in de klas. Scholen moeten daar positief mee omspringen, vindt afgevaardigd 
bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck, want zo “voelen leerlingen zich beter op 
school en leggen ze ook makkelijker de brug naar het Nederlands”. Intussen willen ook het Katholiek On-
derwijs Vlaanderen en het stedelijk onderwijs Gent die weg opgaan.

Voor het Vlaams Belang zijn kennis- en cultuuroverdracht essentiële taken van het onderwijs. Het gebruik 
van het Nederlands maakt daar volstrekt deel van uit. Het spreken van andere talen dan het Nederlands op 
de speelplaats of zelfs in de klas, dreigt de taalverwerving van anderstalige leerlingen te vertragen. Voor 
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een aantal van hen is de school immers de enige plaats waar ze het Nederlands kunnen oefenen. In ‘multi-
culturele scholen’ zullen de Vlaamse leerlingen dan weer het eerste slachtoffer zijn. Zij kunnen er plots mee 
geconfronteerd worden dat niet het Nederlands, maar Turks of Arabisch de voertaal op de speelplaats is. 
Deze nieuwe leidraad dreigt dus segregatie en uitsluitingsgedrag in de hand te werken. Het Vlaams Belang 
wil dan ook dat deze richtlijn, die het Vlaamse karakter van ons onderwijs ondergraaft, ongedaan wordt 
gemaakt.

Actiepunten 

 ✓ Ons onderwijs mag niet misbruikt worden voor politieke beïnvloeding. De neutraliteit van het onderwijs 
dient te worden gewaarborgd. 

 ✓ De vrije schoolkeuze dient te worden gewaarborgd. 

 ✓ De stedelijke en gemeentelijke scholen moeten de islamitische hoofddoek weren.

 ✓ Het Vlaams Belang herhaalt dat de erkenning van de islam moet worden ingetrokken. Meteen kan het 
islamitische onderricht dan uit onze stedelijke en gemeentelijke scholen verdwijnen. 

 ✓ Het Vlaams Belang drukt erop dat in onze scholen het Nederlands de voertaal moet 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 scholen mogen geen halalmaaltijden worden aangeboden.

Tom Van Grieken, Voorzitter 
Chris Janssens, Fractievoorzitter Vlaams Parlement
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