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Scherpenheuvel-Zichem

Veiligheid: topprioriteit!
Onze speerpunten uit het programma 2018:

- Zonder veiligheid geen vrijheid!
Veiligheid is een kerntaak!  Er zijn in onze stad duidelijk 
meer acties nodig om inbraken tegen te gaan. Geen 
loze maatregelen voor de schijn. Efficiënter toezicht 
op de verkeersveiligheid is ook dringend nodig. 
Bovendien moeten de wijkagenten opnieuw zichtbaar 
zijn en zich toeleggen op veiligheidstaken. Actief voor 
echte veiligheid. 

- Sociale stad, warme stad!
Scherpenheuvel-Zichem is een aangename stad 
om te wonen. Nieuwkomers worden er met open 
armen ontvangen. Maar ouderen en alleenstaanden 
lijden vaak onder vereenzaming. Vlaams Belang wil 
meer inzetten in de opvang en ondersteuning van de 
ouderen en de armsten in onze gemeente. Dit niet 
alleen op financieel maar vooral op sociaal vlak. 

- Goed bestuur!
Bij elke bevraging komt naar voor dat het huidige 
stadsbestuur gewantrouwd wordt. We zijn nog steeds 
recordhouders in de schuld. Het rapport van Cd&V 
en OpenVLD is zwaar onvoldoende. Er is dringend 
meer gezond verstand nodig om de financiële 
middelen die onze gemeente ter beschikking heeft 
optimaal in te zetten. 

- Vlaamse gemeente!
Onze landelijke gemeente is een aantrekkingspool voor 
jonge gezinnen uit omliggende steden en gebieden. 
Nieuwkomers zijn hartelijk welkom. Maar door het 
asielcentrum stijgt echter de bewoning door niet-
Europese vreemdelingen. Tekenen van vervreemding 
en islamisering worden ook in ons straatbeeld 
duidelijk. De kosten voor leeflonen stijgen razendsnel. 
Terwijl staatssecretaris Francken het centrum zo lang 
mogelijk wil openhouden als "modelcentrum" vraagt 
Vlaams Belang de onmiddellijke sluiting van het 
asielcentrum! 

- Sport voor iedereen!
Vlaams Belang denkt aan de toekomst. De kansen van  
jonge generaties staan bij ons hoog in het vaandel. Elk 
kind moet de kans hebben om deel te nemen aan lokale 
jeugdwerking en sportactiviteiten. Een zwembad, een 
turnhal, grote noden waar geen rekening mee wordt 
gehouden. Onze gemeente is nog steeds populair bij 
vele wandelaars, fietsers en dagjestoeristen. Een goede 
fiets- en wandelinfrastructuur is dan ook van groot 
belang indien we dit zo willen houden.

Onze lijsttrekker: Suzy Wouters
Vlaams Belang schuift een vrouw naar 

voor!
De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Wij kiezen voor 
een vrouwelijke lijsttrekker. Suzy stelt zich voor:

"Ik ben Suzy Wouters, ik ben 50 jaar en bij de gemeenteraadsverkiezingen 
in oktober zal ik als lijsttrekker van Vlaams Belang Scherpenheuvel-
Zichem op de stembiljetten te vinden zijn. Bovendien zal ik als tweede 
op de Vlaams Brabantse provincielijst staan. Ik ben al meerdere jaren 
bestuurslid van Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem. Sinds de 
verkiezingen van 2012 zetel ik in de bibliotheekraad.

Samen met mijn man, Philip Vervloesem, ook actief bij Vlaams Belang, 
woon ik op de Keiberg in Zichem. Ik werk in de zorgsector en zet me 
dus dagelijks in voor het welzijn van de patiënten. Ik heb een groot hart 
voor dieren en in mijn vrije tijd zorg ik dan ook met plezier voor onze 
drie katten en twee geitjes."



 Asielcentrum sluit, maar wel als 
laatste in de rij... 

Terwijl asielcentra in het ganse land sluiten of reeds lang gesloten zijn, blijft het 
centrum van Caritas voorlopig nog open. De sluiting werd reeds aangekondigd 
maar veel te laat. Onbegrijpelijk want infrastructuur -zoals kazernes en dergelijke- 
die staatseigendom is en waarvoor dus geen huur moet voor worden betaald, werd 
als eerste gesloten. De katholieke zuil is de staatssecretaris Francken daarvoor heel 
dankbaar want het gaat over veel geld. Zowel voor Caritas, als voor de pastoor en 
zijn vzw Parochiale werken die huurgelden incasseren voor een gebouw dat ooit  
door de brandweer werd afgekeurd, als voor De Vlaspit die goed verdient aan de 
diensten aan het centrum.

In het asielcentrum verblijven veelal islamitische economische migranten, zeker 
niet enkel oorlogsvluchtelingen. Deze mensen blijven na erkenning in onze streek 
hangen en zorgen voor een sluimerende islamisering.

Daarom heeft  het Vlaams Belang steeds aangedrongen om het centrum snel te 
sluiten.  De sluiting werd nu aangekondigd, maar als laatste in de rij. De inkomsten 
voor de asielindustrie blijven ondertussen gewaarborgd...

Hieronder vraag en antwoord van ons kamerlid Barbara Pas eind vorig jaar. Het 
Vlaams Belang blijft inmiddels pleiten voor een snelle sluiting.

Ons jaarlijks eetfestijn, de 
traditionele  kiekendag, zal dit jaar 
doorgaan op zaterdag 29 september 
vanaf 15u30 tot 21u in zaal De 
Ceyt te Messelbroek. Soep en kip, 
stoofvlees of koude schotel met zalm 
zijn verkrijgbaar voor 18€ waarvan 1€ 
geschonken wordt aan dierenasiel "De 
snorhaar" in Scherpenheuvel.
Reserveren verplicht! Bel naar Suzy 
0474 739 240, Brigitte 0470 944 
669 of Rudi Van Cauwenbergh 0478 
35 82 43.

Valentijnsactie en paasactie op 
de zaterdagmarkt waren een groot 
succes.. Telkens werden er een 800-
tal pakketjes snoep of paaseitjes 
uitgedeeld.

Oppositiewerk loont. 
Herinner u de wateroverlast 
tijdens de zomer van 2016. Uit alle 
hoeken van de gemeente bereikten 
ons berichten en telefoontjes van 
bezorgde en boze burgers. Veel te veel 
verwaarloosde knelpunten kwamen 
nu letterlijk boven drijven. Eén van 
de probleempunten is het begin van 
de Diestsestraat waar al het water van 
boven Op 't Hof beneden aankomt 
maar niet in de afvoer verdergeleid 
wordt. Integendeel bij zware regenval 
komt het op straat maar ook in de 
woningen omhoog. dat heeft al tot 
herhaalde grote schade geleid. Vlaams 
Belang heeft in de gemeenteraad 
steeds het project opgevolgd en druk 
gezet. Nu is er na zoveel jaren een 
doorbraak. Er is een nieuwe plaats 
voor een wachtbekken gevonden. de 
werken kunnen starten. Oppositie 
loont.

Een deel van onze ploeg, vlnr.: Brigitte Gielen, Joris 
De Vriendt, Suzy Wouters, Danny Meurrens en 
Maria Van der Bruggen.

Weetjes...

Parlementaire vraag van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, toen de asielcrisis 

uitbrak in 2015, hebt u heel wat nieuwe asielcentra voor collectieve opvang geopend, 

waarvan het bestaan tijdelijk was bedoeld.  Ondertussen bent u al overgegaan tot de sluiting 

van heel wat van deze tijdelijke asielcentra. Een aantal kazernes die als opvangcentra werden 

omgebouwd, werden inmiddels als dusdanig gesloten, maar een aantal ervan, waaronder 

sommige niet in eigendom van de Staat, zijn nog altijd open. Ik vind het niet logisch dat de 

opvangcentra die eigendom zijn van de Staat eerst worden gesloten, want volgens mij moet 

het toch meer kosten om de andere asielcentra langer open te houden. De Ministerraad 

keurde in juni 2016 al een afbouwplan goed, om tegen het einde van dat jaar 10 000 

opvangplaatsen te sluiten. Uit cijfers die ik kon bemachtigen via schriftelijke vragen tot u 

gericht, blijkt dat het aantal plaatsen eind 2015 33 348 bedroeg en in mei 2017 26 321, 

dus een 7 000-tal plaatsen minder. Een van de tijdelijke centra die geen eigendom is van 

de Staat, is dat van Scherpenheuvel. Mijn vraag gaat specifiek daarover. Ik vraag mij af 

waarom dat nog altijd niet werd gesloten? Wat is de toekomst van het opvangcentrum in 

Scherpenheuvel? Welke overeenkomsten bestaan er in dat verband? Wanneer overweegt u 

dat opvangcentrum te sluiten? 

Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Pas, wij zijn volop bezig 

met het tweede afbouwplan. Dat zit in de onderhandelingsfase, dus daarover kan ik nog 

niets zeggen. Dat zal hopelijk voor het einde van dit jaar door de regering worden beslist en 

anders zal het begin januari zijn. Ik ken de problematiek in Scherpenheuvel. Zoals u weet, 

woon ik vlakbij. 

Barbara Pas (VB): Mijnheer de staatssecretaris, dan zal het u inderdaad niet onbekend 

zijn dat de politie in het voorjaar van 2016 al met een speciale eenheid een internationaal 

geseinde crimineel is komen oppakken. Ik hoop dat u in het tweede afbouwplan in eerste 

instantie de opvangplaatsen zult sluiten die geen eigendom zijn van de Staat, anders is het 

een vestzak-broekzakoperatie. Dat zou minder kostelijk zijn voor de Staat. Nu kost het 

de belastingbetaler meer als u de andere opvangcentra openhoudt. Ik hoop dat er zo snel 

mogelijk duidelijkheid komt. Zolang het asielcentrum in Scherpenheuvel openblijft, zal de 

kerkfabriek ter plaatse heel gelukkig zijn. Zij hebben destijds de erfpacht van de Zusters van 

Voorzienigheid in Diest speciaal ongedaan gemaakt om het weer in eigen beheer te nemen, 

omdat u er een opvangcentrum van ging maken. Ik dring er toch op aan, zeker voor alle 

inwoners ter plaatse die niet zo gelukkig zijn met het asielcentrum, om zo snel mogelijk 

duidelijkheid te scheppen. Het incident is gesloten.

E facebook.com/VlaamsBelangScherpenheuvelZichem
K scherpenheuvel-zichem.vlaamsbelang.org



De voorstellen van Vlaams Belang 

Inbrakenplaag: burgers nemen het initiatief in handen
29 december 2017, 19u10
Een politiehelikopter breekt de 
avondstilte! De buurtbewoners van de 
planetenwijk in Scherpenheuvel zijn 
opgelucht en blij verrast! De politie zet 
de grote middelen in om de dievenbende, 
die al weken onze wijk en andere buurten 
in Scherpenheuvel-Zichem teistert met 
inbraken, te vatten. Inbraken in deze 
donkerste tijd van het jaar zijn een 
jaarlijks weerkerend fenomeen. Maar dit 
jaar waren het er toch wel uitzonderlijk 
veel.

Opmerkelijke inbrakenplaag.
Begin december kwam  de politie de 
mensen in de buurt verwittigen: ’Of 
iedereen wilde alert zijn  en enkele 
veiligheidsmaatregelen treffen zoals: 
licht laten branden, tv of radio aan, 
genoeg om de indruk te wekken dat er 
‘iemand thuis’ is en  verder elk verdacht 
‘iets’ onmiddellijk te melden’. Om 
er onmiddellijk bij te vertellen dat er 
eigenlijk te weinig personeel is om 
voldoende snel ter plaatse te zijn bij 
problemen. 

Burgers nemen het initiatief.
Wanneer de politie te kort schiet 
moeten de bewoners zelf bijspringen.  
Een buurtbewoner nam het initiatief 
een Messengergroep op te richten: 
‘BurekesMerSatMar’. Via deze weg 
wisselden de buren  informatie uit over 
verdachte auto’s, onbekenden die in 
de wijk rondliepen of vragen om bij 

afwezigheid mee een oogje in ’t zeil te 
houden. Iedereen was en bleef alert! 
Enkele buurtbewoners spraken ook af 
om tussen 18u en 23u, om het uur en per 
twee rond de wijk te wandelen.

Eigenlijk is dit niets anders dan een 
Buurtinformatienet of BIN.  Politie zagen 
we in ’t begin amper, af en toe raasde 
een politiecombi in snel tempo rond 
de wijk. Pas nadat een buurtbewoner 
aan de burgemeester de onvrede van de 
buurtbewoners over de gang van zaken 
mededeelde, bewoog er toch wat. Maar 
toen waren we al een paar weken verder. 
Op regelmatige tijdstippen zagen we nu 
tijdens onze rondwandelingen eveneens 
de politie patrouilleren. Ze vonden 
het initiatief van de buurtwacht een 
fantastisch idee maar drukten de mensen 
op het hart in géén geval zelf voor 
politie spelen maar hen bij het minste 
verwittigen. Na enkele weken leken de 
inbraken wat te minderen. Het aantal 
wandelingen werd teruggeschroefd maar 
de buren bleven wel in contact via de 
Messengergroep. 

De grote middelen? 
Na een weekje ‘inbraak ’stilte, kwam er 
dan de avond van 29 december weer een 
bericht binnen. Op de Mercuriuslaan 
werden twee verdachten gesignaleerd. 
De buurtwacht schoot weer in actie, 
de politie werd gealarmeerd. Er kwam 
niet enkel een patrouillecombi… maar 
ditmaal werd ook de helikopter ingezet. 

Er bleek inderdaad weer ingebroken op 
de Esdoornlaan. Maar helaas raakte ook 
de helikopter het spoor van de inbrekers 
bijster. 

Op 16 januari was iedereen verbaasd 
door opmerkelijk nieuws in de krant 
en op lokale TV: ‘Geheim wapen tegen 
inbrekers heeft in Scherpenheuvel vier 
benen.’ Jawel, de cavalerie werd ingezet. 
Tja, Beau en Camel en hun ruiters van 
de federale politie konden zeker op 
sympathie van de buurtbewoners rekenen 
en werden vriendelijk onthaald. Maar of 
dit meer dan een publiciteitsstunt was 
om de bewoners te sussen, is de vraag. 
Schrijnend was immers de desinteresse 
van burgemeester Manu Claes tijdens 
de gemeenteraad eind januari. Hij 
kon niet vertellen hoe dikwijls de 
cavalerie uitgereden was, noch wat het 
concrete resultaat is van de inzet. Dit 
getuigt uiteraard niet van een grote 
betrokkenheid. 

Uit het ganse verhaal blijkt dat de lokale 
overheid   niet echt bekommerd is om 
een efficiënte veiligheidspolitiek. Enkel 
wanneer de burger  het bestuur voor 
voldongen feiten zet, beweegt er wat. 
Laat dat de les zijn. Enkel wanneer u zich 
roert, kan er iets gebeuren! 

Brigitte  Gielen
Bestuurslid

✓ Ook tijdens het weekend moet 
binnen de tien minuten een politieploeg 
ter plaatse kunnen zijn. Dit is nu zelden 
het geval. Wij gaan navraag doen over 
het laattijdig toekomen van de politie 
na bepaalde oproepen. Er moet dan 
ook werk gemaakt worden van een 
inhaaloperatie voor het structurele 
tekort aan politiemensen. 

✓ Buurtinformatienetwerken (BIN)  
ondersteunen is tijdens de afgelopen 
jaren herhaaldelijk vanuit verschillende 
hoeken voorgesteld. De meerderheid 
heeft zich bij monde van de 
burgemeester er tegen gekant. Toch zijn 
er goede resultaten mee te bereiken. 
Het gemeentebestuur zou de mensen 

actief moeten informeren over het nut van 
zulke buurtinformatienetwerken (BIN’s) 
of zelfs winkelinformatienetwerken 
(WIN’s) en professioneel door de politie 
laten begeleiden zodat burgertaken en 
politietaken duidelijk afgebakend zijn.  

✓ Camera’s kunnen worden geplaatst 

op locaties die gevoelig zijn voor 
criminaliteit. ANPR heeft zijn 
effectiviteit in de bestrijding van 
criminele feiten al ruimschoots bewezen.

✓  Informatie geven aan de slacht-
offers door politie of parket over het 
concrete  gevolg dat aan hun aangifte 
werd gegeven en  in geval van vervolging 
van de dader over de uitgesproken 
sanctie.
Het Vlaams Belang wil ook dat de 
straf verplicht uitgevoerd wordt! Het 
heeft geen zin dat er straffen bestaan 
en rechters deze niet uitgevoerd willen 
zien.

Philip Vervloesem
Bestuurslid



Een greep uit de  
immigratiefactuur 

Asielopvang:  € 1,3 miljardVreemdelingen in  gevangenissen:  € 260 miljoenSociale woningen  voor vreemdelingen:  € 375 miljoenLeefloon asielzoekers:  € 188 miljoenMoslimaanslagen:  € 4,7 miljard Werkloosheidsuitkeringen  aan vreemdelingen:  € 808 miljoen

Bron: VBO, begroting 2017, POD Maatschappelijke integratie, 
FOD werkgelegenheid, Agentschap Binnenlands bestuur

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

ONS LAND  
ONZE MENSEN  
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid? 
De immigratiefactuur liep afgelo-
pen jaar op tot 7,2 miljard euro. 
Dat is 987 euro per Vlaming. In-
tussen bespaart de regering op de 
kap van gepensioneerden, zwak-
keren en hulpbehoevenden. Meer 
dan ooit tonen de feiten aan dat 
massa-immigratie en sociale recht-
vaardigheid onverenigbaar zijn.

Terwijl onder deze regering op een 
jaar tijd 136.000 migranten het 
land binnenkwamen en de uitke-
ringen aan asielzoekers met 114 
procent stegen, sneed men steeds 
dieper in het vel van de modale 
burger. Langer werken, een in-

dexsprong, verhoogde 
taksen op water en 
elektriciteit. De N-VA 
stelde zelfs voor om 
knieprotheses niet 
meer terug te betalen.

 Intussen liggen 
de pensioe-
nen 40 pro-
cent lager  
dan in onze 

buurlanden, is het aan-
tal senioren dat de rust-
huisfactuur niet meer 
kan betalen met een 
derde gestegen en leeft 
1 op 7 landgenoten in 
armoede.  

Massa- 
immigratie  
Sociale  
rechtvaardigheid
Het Vlaams Belang 
verwerpt het links 
model van open 
grenzen en een open 
sociale zekerheid omdat het onbe-
taalbaar is. Maar het verwerpt ook 
het N-VA-model van feitelijke open 

grenzen met 
besparingen 
op de kap van 
onze eigen 
mensen om-
dat het onaan-
vaardbaar is.

Onze economie 
is sterk genoeg 
om een stevige 
sociale zeker-
heid te garan-
deren. Niet om 
het OCMW van 
de hele wereld te 
blijven spelen.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke 
Vlaming 987 euro per jaar”


