ONZE 10 PRIORITEITEN
We willen de ideeënstrijd winnen door te breken met het dominante denken van links.
We willen welvaart, trots en eenheid, die België succesvol hebben gemaakt, terugvinden.
Onze 10 prioriteiten:
DE IMMIGRATIE MOET AFNEMEN EN DE INTEGRATIE MOET SUCCESVOL ZIJN
beperking van gezinshereniging, het opleggen van een inburgeringsexamen, strijden tegen het
islamisme en een verbod op de hoofddoek op school, in het arbeidsreglement en in het halfrond
HET OPENBAAR BESTUUR VEREENVOUDIGEN *: het aantal verkozenen en
intercommunales verminderen, de provincies afschaffen en de OCMW's / gemeenten en de
politiezones in Brussel laten fuseren; de betaling van werkloosheidsuitkeringen aan de vakbonden
intrekken en hen rechtspersoonlijkheid verlenen;
DE BELASTINGEN VERLAGEN EN DE OVERHEIDSUITGAVEN MET 1% VERMINDEREN:
Dit zal de ons toelaten om de onroerende voorheffing op de gezinswoning te verminderen, de
belastingtarieven op de inkomsten te verlagen en de pensioenen te verhogen.
TEN MINSTE DE HELFT VAN DE GEVANGENISSTRAF UITVOEREN, en voor buitenlanders
dient dit in het land van herkomst te gebeuren;
4 NIEUWE METRO-LIJNEN BOUWEN via publiek-private samenwerking; werven beter
coördineren voor een betere mobiliteit;
GELUIDSOVERLAST VAN DE VLIEGTUIGEN EN VAN HET VERKEER BESTRIJDEN
(rustige nacht van 23u tot 7u) en (30 km / u in woonwijken, 90 km / u op de ring)
HET SYSTEEM VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN HERZIEN: De mensen, die niet
hebben bijgedragen, moeten een werk van openbaar nut uitvoeren, vooraleer ze recht hebben op een
uitkering; beperking van werkloosheidsuitkeringen in de de tijd en een hogere vergoeding
gedurende
de
eerste
6
maanden
(zoals
in
Frankrijk);
HET PRESTATIENIVEAU VAN DE LEERLINGEN VERHOGEN in Nederlands, wiskunde,
wetenschappen en talen door de autonomie van de inrichtende machten van de scholen te vrijwaren,
de nadruk leggen op fundamentele kennis, oprichting van tweetalige en drietalige scholen
bevorderen, kwalitatieve beroepsopleidingen promoten.
OMDAT WE ECO-REALISTEN ZIJN, WILLEN WE DE KERNUITSTAP UITSTELLEN: we
zullen de klimaatdoelen bereiken dankzij menselijke innovatie, niet door een "punitieve" ecologie;
het
beperken
en
dan
verbieden
van
oververpakkingen
in
supermarkten;
HERFEDARLISEREN VAN BEPAALDE
verkeersveiligheid, topsport en gezondheid.
WIJ WILLEN HET DEBAT BEADEMEN !
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