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U bouwt mee aan de enige rechtlijnige en
Vlaamse volkspartij
U krijgt een uitnodiging voor alle nationale
en lokale activiteiten
U ontvangt maandelijks gratis het
Vlaams Belang Magazine
U leest wekelijks het meest recente
Vlaams Belang-nieuws
U kan zich kandidaat stellen voor een
bestuursfunctie

Lid worden van Vlaams Belang is heel eenvoudig. Voor amper
12,50 euro bent u al lid en als er al iemand in uw gezin lid is,
kan u bijlid worden voor slechts 4,00 euro.
Wie het Vlaams Belang een extra duwtje in de rug wil geven,
heeft de mogelijkheid om steunend lid te worden. Dat kan al
vanaf 25,00 euro.

WWW.VLAAMSBELANG.ORG/DOEMEE
of SMS* “lid + naam en adres” naar 0468 22 11 33
of stuur een e-mail naar info@vlaamsbelang.org
of bel 02 219 60 09 en word lid van het Vlaams Belang

Uniek en onvervangbaar
Het Vlaams Belang is vandaag hét alternatief voor
de traditionele partijen. Duizenden Vlamingen
willen verandering en beseffen dat die verandering
er enkel met het Vlaams Belang zal komen.
Onze boodschap is dan ook ondubbelzinnig en
duidelijk:
Wie dit land beheert, dient ook de belangen
van de burgers van dit land voorop te plaatsen.
Onze cultuur, onze taal, onze manier van leven
moet beschermd worden. Dat doen we niet uit
haat voor een ander, maar uit liefde voor onszelf.
Voor onze gezinnen, voor onze natie, voor onze
mensen. Wie zichzelf niet respecteert, kan niet
verwachten door een ander gerespecteerd te
worden. Dat is niet meer dan gezond verstand.
Dat gezond verstand is waarom het Vlaams
Belang de grootste partij moet worden in 2024.
Voor ons moet de politiek niet langer over postjes,
maar over beleid gaan. Een beleid dat onze
mensen eindelijk op de eerste plaats zet. In deze
brochure kan u – in een notendop samengevat –
lezen hoe wij dat, met uw steun, willen doen.

Tom Van Grieken

voorzitter@vlaamsbelang.org
facebook.com/tomvangrieken
twitter.com/tomvangrieken

VLAANDEREN

ONAFHANKELIJK
In dit land is elk probleem ‘communautair’.
Over zowat elk thema houden Vlamingen en
Franstaligen er verschillende opvattingen op
na. De taalgrens is in feite ook een politieke,
sociale, juridische en culturele grens. Het
gevolg is dat er ofwel niet wordt beslist, te laat
wordt beslist of beslissingen worden genomen
waarvoor de Vlamingen niet hebben gekozen.
Bovendien stromen elk jaar miljarden euro’s
vanuit Vlaanderen naar Wallonië, zonder
enige voorwaarde of tegenprestatie, en zonder

dat daar merkbare sociale en economische
verbeteringen tegenover staan.
Wij gaan ervan uit dat de Vlamingen recht
hebben op een beleid dat Vlaams geld in
Vlaamse handen houdt en dat is afgestemd op de
eigen voorkeuren, noden en behoeften. Daarom
kiezen wij resoluut en ondubbelzinnig voor een
onafhankelijke Vlaamse staat. Uiteraard zijn
wij gewonnen voor goed nabuurschap met
Wallonië. Maar dat kan best als gelijkwaardige
partners na de ontbinding van België.

EEN VRIJ EUROPA
Het Vlaams Belang is een uitgesproken proEuropese partij. Europa is immers de bakermat
van onze beschaving en samenwerking
binnen Europa heeft ons vrede, voorspoed en
welvaart gebracht. De Europese Unie zoals we
die vandaag kennen, evolueert echter steeds
meer naar een Europese superstaat, die steeds
meer ingrijpt in de bevoegdheden van de
lidstaten en daarbij niet zelden ingaat tegen
de democratische beslissingen van de Europese
volkeren. Het Vlaams Belang wil de evolutie
naar een EU-superstaat een halt toeroepen.
Wij pleiten immers niet voor de ontbinding van
België om het te vervangen door een ‘België in
het groot’, waarin een onafhankelijk Vlaanderen
slechts een provincie zal zijn.
Om een peperdure en onwerkbare euro in stand
te houden, verwerd de EU tot een transferunie
naar Belgisch model. Naast de melkkoe van
België en Wallonië wordt Vlaanderen nu ook
miljardenleverancier van de EU en verschillende
Zuid-Europese landen. De bestaande euro moet

daarom worden opgedoekt en vervangen door
een gezonde muntunie bestaande uit Europese
landen met een gelijkaardige economische
achtergrond.

Het Verdrag van Schengen is in de
praktijk verworden tot een vrijgeleide voor
illegale immigratie, sociaal toerisme en
grensoverschrijdend
banditisme.
Lidstaten
moeten opnieuw hun grenzen kunnen controleren
en moeten zélf kunnen bepalen wie zich onder
welke voorwaarden in het land kan vestigen.
Turkije is geen Europees land en hoort dus niet
thuis in de EU.

GASTVRIJ

MAAR NIET GEK
De immigratie naar dit land is onverminderd blijven toenemen
en heeft ondertussen een onhoudbaar niveau bereikt. De integratie van ingeweken vreemdelingen verloopt daardoor almaar
moeizamer en zet ons sociaal systeem steeds zwaarder onder
druk. De massale instroom heeft bovendien ook zorgwekkende
gevolgen op het vlak van (sociale) huisvesting, mobiliteit en onderwijs. En dan hebben we het nog niet over de toenemende
druk op de open ruimte en de verder escalerende samenlevingsproblemen.
Wij willen dat de Vlamingen zich blijven thuis voelen in eigen
land. Daarom pleiten wij voor een ernstige verstrakking van
het immigratiebeleid. De bestaande regels inzake gezinshereniging moeten worden aangescherpt. Afgewezen asielzoekers,
illegalen en criminele vreemdelingen moeten effectief naar hun
landen van herkomst worden gerepatrieerd. Vreemdelingen die
zich legaal in Vlaanderen hebben gevestigd, moeten zich aan
onze manier van samenleven aanpassen, niet omgekeerd. Zij
die dit niet kunnen of willen, moeten worden aangemoedigd
terug te keren.

CRIMINALITEIT
AANPAKKEN

Veiligheid is een elementair mensenrecht dat
door de overheid moet worden gewaarborgd.
Over de oorzaken van de criminaliteit kan
nog lang gediscussieerd worden. Eén zaak
kan echter niet langer ter discussie staan: de
onveiligheid in onze straten moet nú een halt
worden toegeroepen.
De zachte aanpak heeft alleen maar harde
criminaliteit opgeleverd. Daarom pleiten wij voor
een kordate aanpak en een viersporenbeleid
van preventie, snelle reactie, alternatieve en
effectieve straffen. Er moet een einde komen
aan de feitelijke straffeloosheid. Straffen
moeten effectief worden uitgevoerd en de
gevangeniscapaciteit
verhoogd.
Criminele
vreemdelingen moeten hun straf uitzitten in
hun land van herkomst. Er moet werk gemaakt
worden van een volwaardig jeugdsanctierecht:
wie oud genoeg is om misdrijven te plegen, is
ook oud genoeg om voor zijn wandaden bestraft
te worden. De wet waardoor rijke criminelen hun
straf kunnen afkopen, moet afgeschaft worden.
Om het ‘crimineel toerisme’ aan banden te
leggen, moet zo nodig overgegaan worden tot
het invoeren van gerichte grenscontroles. In hun
dagelijkse strijd tegen de criminaliteit moeten
de politiediensten kunnen rekenen op meer
middelen.

SOCIAAL
VLAANDEREN
Vlaanderen is nog altijd een van de meest
welvarende regio’s ter wereld. Onder de
schone statistieken schuilt echter ook een andere
waarheid, en die luidt dat er in Vlaanderen nog
heel wat (verdoken) armoede en miserie bestaat.
Er is en blijft in Vlaanderen nood aan een sterk
uitgebouwde en goed georganiseerde sociale
zekerheid. Een systeem dat voorziet in een efficiënt
opvangnet voor diegenen die om ernstige redenen
niet aan het economisch proces kunnen bijdragen.
En uiteraard ook een systeem dat diegenen die er
meer dan 40 jaar lang hebben toe bijgedragen

een volwaardig pensioen garandeert.
Het Vlaams Belang kiest voluit voor een Vlaamse
sociale zekerheid die én zeker én sociaal én
Vlaams is. Een eigen zorgnet, iets van ons en
iets voor ons. Solidariteit is immers het tastbaar
resultaat van samenhorigheid. Je moet weten met
wie je solidair bent en waarom, anders wordt het
staatsdiefstal. Onze Vlaamse economie is sterk
genoeg om een stevige Vlaamse sociale zekerheid
te financieren. Niet om de bodemloze putten van
de nv België te vullen. Niet om het OCMW van de
halve planeet te spelen.

WELVAREND
VLAANDEREN

Het spreekt voor zich dat men geen sociaal
paradijs kan bouwen op een economisch kerkhof.
Vooraleer de koek kan verdeeld worden, moet
hij worden gebakken.
Het Vlaams Belang pleit voor een beleid dat volop
inzet op innovatie, onderzoek en ontwikkeling,
de eigen economie maximale ontplooiingskansen
biedt en de aantrekkelijkheid van Vlaanderen
voor (buitenlandse) investeerders verhoogt.
Dat kan door lagere lasten, eenvoudige en

transparante regelgeving, meer rechtszekerheid
en minder administratieve druk.
Om de welvaart en het welzijn voor de komende
generaties te garanderen, moet Vlaanderen
bovendien ook op economisch vlak weg uit het
Belgische keurslijf. Een zelfstandig Vlaanderen
zal eindelijk een sociaaleconomisch beleid
kunnen voeren dat afgestemd is op de eigen,
specifieke noden en behoeften.

V.l.n.r. Vooraan: Carmen Ryheul, Filip Brusselmans, Stefaan Sintobin, Suzy Wouters, Chris
Janssens, Roosmarijn Beckers, Anke Van dermeersch, Sam Van Rooy, Els Sterckx, Johan
Deckmyn, Adeline Blancquaert. Achteraan: Klaas Slootmans, Bart Claes, Filip Dewinter,
Immanuel De Reuse, Leo Pieters, Guy D’haeseleer, Jan Laeremans, Wim Verheyden, Ilse
Malfroot, Kristof Slagmulder, Yves Buysse, Niet op foto: Frieda Verougstraete-Deschacht

VLAAMS
PARLEMENT
Vlaanderen beschikt weliswaar over een eigen
parlement en een eigen regering, maar het is
nog geen soevereine vrije natie. Vlaanderen moet
dus nog een belangrijk deel van het traject naar
onafhankelijkheid afleggen.
Helaas worden door de huidige regeringen
geen stappen vooruit meer gezet maar veeleer
stappen achteruit. Zelfs de Vlaamse regering,
geleid door een zogenaamde Vlaams-nationalist,
beperkt zich braaf en gedwee tot de bijrol van
tweederangsacteur in het Belgisch toneelstuk.
Vlaanderen moet voor het Vlaams Belang meer
zijn dan een gewest. Vlaanderen moet meer zijn
dan wat politiek gemarchandeer om en rond
de Vlaamse regering. Vlaams-nationalisten in
de eerste plaats en Vlaanderen in het algemeen
moeten een republikeinse strategie naar Vlaamse
onafhankelijkheid ontwikkelen, weg uit de huidige
impasse en in de richting van de vrijheid die hoort
bij volkeren die naam waardig.

heeft om een beleid op maat te kunnen voeren.
Vlaanderen strompelde van vernedering naar
uitverkoop. Een Belgische staatshervorming blijft
oplapwerk aan een ruïne.
Het is dus hoog tijd om te kiezen: ofwel worden de
Vlamingen baas in eigen huis in een onafhankelijke
staat, ofwel blijven we opgezadeld met Waalse
en Belgische stiefmoeders.
De keuze van het Vlaams Belang is duidelijk:
Vlaamse beleidsmakers moeten het stuur omgooien
en resoluut kiezen voor Vlaamse zelfstandigheid
in een Europa van bevrijde volkeren. Aan die weg
timmert onze fractie. Elke dag opnieuw. Totdat het
Vlaams Parlement het enige parlement van de
Vlamingen is.

Chris Janssens

Fractieleider

Geen enkele staatshervorming gaf Vlaanderen
de broodnodige bevoegdheden die het nodig

Fractie:

Vlaams Belang-Vlaams Parlementsfractie
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
tel.: 02 552 48 50
facebook.com/VlaamsBelangVlaamsParlement
twitter.com/VB_VlaParl

V.l.n.r.: Reccino Van Lommel, Katleen Bury, Dries Van Langenhove, Ellen Samyn, Steven
Creyelman, Erik Gilissen, Marijke Dillen, Tom Van Grieken, Annick Ponthier, Pieter De Spiegeleer, Barbara Pas, Ortwin Depoortere, Kurt Ravyts, Dominiek Spinnewyn-Sneppe, Wouter Vermeersch, Nathalie Dewulf, Hans Verreyt, Frank Troosters

KAMER

Hoewel sommigen ons willen doen geloven dat
met de zesde staatshervorming het zwaartepunt
van de macht in dit land naar de deelstaten
verschoven zou zijn, blijft het federale niveau
nog altijd bij uitstek het politieke machtscentrum.
De soevereiniteit en de staatsmacht berusten nog
altijd bij het Belgische niveau. En de institutionele
organisatie van België én zijn deelgebieden,
met inbegrip van alle blokkeringsmechanismen
die de Vlaamse meerderheid in dit land tot een
politieke minderheid maken, is in essentie nog
steeds uitsluitend een federale bevoegdheid. Het
is dan ook in de Kamer dat vaak de belangrijkste
politieke debatten plaatsgrijpen en de
belangrijkste beslissingen worden genomen. Of
het nu gaat over institutionele aangelegenheden,
de internationale politiek, het veiligheids- en
vreemdelingenbeleid, het sociaaleconomische
beleid, financiën en nog vele andere zaken.

andere partij die zich Vlaams-nationaal noemt,
de N-VA, de belangen van de Vlamingen niet
meer verdedigt sinds ze in de federale regering
zit. Het Vlaams Belang neemt momenteel dan
ook als enige die taak op zich. Ook inzake
de migratie- en vreemdelingenproblematiek
is en blijft het Vlaams Belang de enige stem
in de Kamer die consequent voor een totale
ommekeer pleit. Naast het sociaaleconomische
beleid krijgen ook justitie en veiligheid de
nodige aandacht, want ook hier is er met de
regering-Michel nog altijd geen sprake van een
trendbreuk. Wel integendeel.

Barbara Pas
Fractieleider

De Vlaams Belang-Kamerleden focussen zich
bij hun werkzaamheden in de Kamer vooral op
de speerpunten van het partijprogramma van
het Vlaams Belang, waarbij Vlaanderen eerst
komt. Dat is niet onbelangrijk, aangezien die

Fractie:

Vlaams Belang-Kamerfractie
Leuvenseweg 21
1008 Brussel
tel.: 02 549 85 66
twitter.com/vb_kamer

V.l.n.r. Voor: Guy D’haeseleer, Anke Van dermeersch,
Yves Buysse. Achter: Leo Pieters, Klaas Slootmans,
Adeline Blancquaert Niet op foto: Bob De Brabandere

SENAAT

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd
de Senaat met ingang van 2014 grondig hervormd. De Senaat wordt verondersteld voortaan
een ontmoetingsplaats voor de deelstaten te zijn.
Daarom bestaat de huidige Senaat hoofdzakelijk
uit senatoren die niet meer verkozen zijn, maar
wel aangeduid door de deelstaatparlementen.
Overeenkomstig zijn nieuwe rol is de Senaat in
essentie nog enkel wetgevend bevoegd voor de
hervorming van de instellingen en het behandelen
van belangenconflicten tussen de deelstaten en/of
de federale overheid. Verder kunnen er informatieverslagen opgesteld worden, waarin er aanbevelingen worden geformuleerd ten behoeve van
andere wetgevende instellingen. De Senatoren
kunnen evenmin nog de regering controleren.
Het Vlaams Belang pleit al lang voor de volledige
afschaffing van deze overbodige en peperdure
instelling. Als parlementaire instelling heeft de
Senaat immers geen enkele meerwaarde ten opzichte van wat de Kamer van Volksvertegenwoor-

digers al doet. Verder is gebleken dat de Senaat
in zijn rol als bemiddelaar bij belangenconflicten
steeds jammerlijk heeft gefaald. Ook de informatieverslagen hebben tot nog toe niet hun nut bewezen.
Dat neemt niet weg dat het Vlaams Belang zijn rol
speelt in de Senaat en regelmatig tussenkomt in de
debatten. Als Vlaams-nationale partij gaat onze
aandacht daarbij vooral uit naar communautaire
aangelegenheden en het verdedigen van de belangen van de Vlamingen.

Guy D’Haeseleer
Fractieleider

Fractie:

Vlaams Belang-Senaatsfractie
Leuvenseweg 21
1009 Brussel
tel.: 02 549 85 66

Onze Europese parlementsleden: Tom Vandendriessche,
Gerolf Annemans & Filip De Man

EUROPEES
PARLEMENT
Sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 telt
de Vlaams Belang-delegatie in het Europees
Parlement 3 leden. Naast gewezen voorzitter van
Vlaams Belang Gerolf Annemans vervoegden
Bruggeling Tom Vandendriessche en oudgediende
Filip De Man de Europese rangen.
De delegatie werkt samen met andere EUkritische partijen binnen de fractie ‘Identiteit
en Democratie’ (ID). Naast het Vlaams Belang
maken ook het Franse Rassemblement National,
de Lega (Italië), de Duitse AfD, PVV (Nederland),
FPÖ (Oostenrijk) en Tsjechische, Deense, Estse
en Finse parlementsleden deel uit van de IDfractie. De fractie telt na de Brexit 76 zitjes. Ze
is daarmee reeds de vierde grootste politieke
familie na de traditionele conglomeraten van
christendemocraten, socialisten en liberalen.
Het Vlaams Belang wil de Europese samenwerking
hertekenen. Het Vlaams Belang is geen antiEuropese partij, maar wel tegen de huidige
Europese Unie. De gedaante die de EU inmiddels
heeft aangenomen, staat haaks op een gezonde
Europese gedachte.
Het Vlaams Belang verkiest een Europese
samenwerking die gebaseerd is op de soevereiniteit
van de naties. Tegenover de ‘Verenigde Staten
van Europa’, plaatst het Vlaams Belang een model
van intergouvernementele samenwerking tussen

de verschillende landen op basis van punctuele
verdragen waarop men vrijwillig intekent of niet.
Dit behelst een inkrimping van de uit haar voegen
gegroeide werkzaamheid en institutionalisering
van de EU, bijvoorbeeld door de afschaffing
van het Europees Parlement en de Europese
Commissie. Onze partij wil evenmin een verdere
territoriale uitbreiding van de Europese Unie,
noch met landen uit de Westelijke Balkan, noch
met Turkije.
Bevoegdheden moeten terug naar de lidstaten
in zoveel mogelijk domeinen waar de EU in
feite geen zaken mee heeft. Zo kant het Vlaams
Belang zich tegen het EU-opengrenzenbeleid met
bijvoorbeeld spreidingsplannen voor migranten.
Het Vlaams Belang wil dat elk land opnieuw zijn
eigen grenzen en arbeidsmarkt kan controleren en
een eigen asiel- en immigratiebeleid
kan voeren.

Gerolf Annemans

Fractieleider

Fractie:

Europees Parlement
WIB gebouw - Kantoor 07M055
Wiertzstraat 60, 1047 Brussel
tel.: 02 284 77 00

BRUSSELS
PARLEMENT
Het institutionele kluwen dat België is, wordt nog
eens extra uitgekristalliseerd in Brussel. Vooraleerst is er een Brussels Hoofdstedelijk Parlement
(BHP) met 72 Franstalige en 17 Nederlandstalige leden. Die 17 Brusselse Vlamingen hebben
echter ook nog eens apart zitting in de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) dat bevoegd is
voor persoonsgebonden materie voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel.
In Brussel staat het Vlaams Belang als enige partij
op de barricaden om de belangen te verdedigen
van de echte Brusselaars in het algemeen, en de
Brusselse Vlamingen in het bijzonder. Het respect voor de Nederlandstaligen en voor de naleving van de taalwetten in de hoofdstad staat centraal in onze Brusselpolitiek. Zo is in de VGC een
absolute voorrangsregeling bij inschrijving voor
Nederlandstalige kinderen in de Nederlandstalige scholen in de hoofdstad voor het Vlaams Belang een topprioriteit.
In het BHP hamert het Vlaams Belang op de leefbaarheid van Brussel. Wij willen van de hoofdstad weer een aangename, leefbare en veilige
stad maken, waar de Brusselaar – Nederlandstalig en Franstalig - zich weer thuis kan voelen.
Brussel kan en mag niet langer de magneetpool
zijn voor al dan niet illegale goudzoekers uit alle
uithoeken van de wereld. Onze hoofdstad mag
niet langer een draaischijf zijn voor moslimextremisten in West-Europa.
Tenslotte wil het Vlaams Belang ook de innige
band tussen Vlaanderen en haar hoofdstad
behouden en versterken. Vlaanderen kan niet
zonder Brussel, net zoals Brussel niet zonder
Vlaanderen kan.

Dominiek Lootens
Fractieleider

Fractie:

Vlaams Belang – BHP
Eikstraat 14-16, 1005 Brussel
tel.: 02 549 66 63
facebook.com/vbbrussel
twitter.com/vlaamsbelangBRU

VLAAMS BELANG
IN UW PROVINCIE
Provincie Oost-Vlaanderen
( 09 234 27 72
* oost-vlaanderen@vlaamsbelang.org

Provincie Antwerpen
( 03 216 92 13
* antwerpen@vlaamsbelang.org

Provincie Vlaams-Brabant & Brussel
( 02 582 91 75
* vlaams-brabant@vlaamsbelang.org
* brussel@vlaamsbelang.org g

Provincie West-Vlaanderen
( 051 33 60 30
* west-vlaanderen@vlaamsbelang.org

Overal in Vlaanderen zijn afdelingen van van het
Vlaams Belang actief. Niet enkel ondersteunen de afdelingen onze verschillende gemeenteraadsfracties,
zij zijn de voelsprieten van onze partij in de verschillende gemeentes van Vlaanderen.
Wat kan je dan doen? Wel, concreet kan je op verschillende manieren helpen. Je kan:
9
9

een bestuursfunctie opnemen binnen je lokale
Vlaams Belang-afdeling.
Los vrijwilligerswerk verrichten. Zo verleen
je bijvoorbeeld praktische ondersteuning op
activiteiten en evenementen.

9
9

Provincie Limburg
( 011 23 33 49
* limburg@vlaamsbelang.org

Op de kieslijst staan in aanloop naar de
volgende verkiezingen.
Meehelpen bij de logistieke ondersteuning
van campagnes, zoals het gaan plaatsen
van borden, strooibriefjes uitdelen, folders
bussen…

Wenst u meer informatie over de lokale werking
in uw gemeente of regio? Aarzel dan niet om onze
provinciale secretariaten te contacteren.

JONG EN VLAAMS,
RECHTS EN REBELS!
Jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in politiek?
Onzin! Niet meer geïnteresseerd in grijze beroepspolitici die gaan voor het ‘pluche’ in plaats van voor
hun idealen misschien, maar wij zien dat jongeren
vandaag wel degelijk een overtuiging hebben!

die steeds meer onder druk komt te staan van een
kleurloos, ‘multicultureel’ kosmopolitisme.

Bij de Vlaams Belang Jongeren krijgen ze geen
wollige, inhoudsloze praatjes, maar heldere antwoorden op de maatschappelijke problemen die
zich stellen. VBJ biedt de jongeren een duidelijk,
nationalistisch alternatief.

De Vlaams Belang Jongeren zijn actief op alle fronten. Op de sociale media zijn we de actiefste jongerenbeweging, we hebben een eigen tijdschrift
‘Rebel!’ en naast verschillende kleinere vormingsavonden en acties hebben we ook oer-degelijke
klassiekers zoals de jaarlijkse Zomeruniversiteit, de
Winteracademie, onze Zomertour, het tweejaarlijkse ledencongres,...

Een nationalistisch alternatief dat er van uitgaat dat
élk volk recht heeft op haar eigen soevereine natie.
Dat uitgaat van de vrijheid van het individu en van
de gemeenschap. Dat opkomt voor onze identiteit

Wil je ook meedenken over onze toekomst? Ben
je jong en Vlaams? Rechts en Rebels? Dan is jouw
plaats bij de Vlaams Belang Jongeren! Sluit aan en
kom samen met ons op voor je idealen!

info@vbj.org

www.vbj.org

02 219 27 28

E/vbjongeren

D/vbjongeren

Q/vbjongeren

Steeds meer wordt de pensioenleeftijd gezien als dé grote kans om eindelijk volop van het leven en vrije tijd
te genieten. Senioren wensen dan ook niet langer louter als object van zorg en dienstverlening te worden
beschouwd. De senior van vandaag beseft zeer goed dat hij over alle mogelijke vrijheid beschikt om zijn vrije
tijd zelf te organiseren en zich met zijn familie bezig te houden. Ook binnen het Vlaams Belang is er plaats
voor jonge en minder jonge senioren!
“Vergrijzing is een prestatie waar we best trots op
mogen zijn! We staan er op dat media en politiek
stoppen met doen alsof “vergrijzing” alleen maar
gelijk staat met “problematiek”. We moeten integendeel trots zijn op een samenleving waar veel mensen langer leven. De vergrijzing is het resultaat van
enkele generaties hard werken en strijden
voor meer welzijn en meer welvaart, een
betere gezondheidszorg, meer veiligheid op het werk en zoveel meer.”

Gil, Bilzen
“Het Seniorenforum Vlaanderen is een “verenigings-vereniging”. Iedereen is welkom en kan
deelnemen aan de uitstappen, brunchgesprekken,
lezingen, groepsbezoeken en alle andere activiteiten die overal in Vlaanderen door de verschillenden
afdelingen georganiseerd worden. Als seniorenforum “verenigen” we al die deelnemers. Het
contact met gelijkgestemde leeftijdsgenoten geeft deze bijeenkomsten een extra
aantrekkingskracht.”

Dirk, Antwerpen
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“Straatcriminaliteit is allang geen probleem meer
van grootsteden. Brusselse bendes zwermen uit tot
diep in Vlaams Brabant en zelf tot aan de Vlaamse
Kust. En onze senioren zijn hun geliefkoosde doelwitten. Het is goed dat het Seniorenforum daarop
inspeelt, niet allen door zelf veel activiteiten in te
richten tijdens de dag en op veilige, goed bereikbare plaatsen, maar ook en vooral door ook
politiek op deze nagels te blijven kloppen:
respect voor onze senioren wil ook zeggen dat hun veiligheid en hun mobiliteit
gegarandeerd moet kunnen worden.”

Roeland, Brussel
“Ik ben heel mijn leven actief geweest in de verzorgende sector, meer bepaald als verpleegkundige.
Ook nu ik met pensioen ben, blijf ik begaan met zij
die nood hebben aan verzorging. Ook senioren
hebben recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. De dagprijzen en de bijkomende kosten in rust- en
verzorgingstehuizen moeten daarom betaalbaar worden gemaakt.”

Mieke, Brasschaat
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