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DRUK OP DE KETEL!
Opgepast mensen! De populisten
komen! Zij willen u wijsmaken dat er
grenzen zijn aan de groei. Grenzen aan
de uitverkoop van onze fabrieken! Dat
onze sociale zekerheid op barsten staat
wanneer we zomaar iedereen toelaten. De
populisten wijzen op het gezond verstand
en zeggen dat we geen militairen moeten
inzetten in onze straten maar dat we de
grenzen moeten bewaken. De populisten
willen u wijsmaken dat een ongeremde
immigratie voor niemand goed is. Voor
de landen van herkomst niet maar ook
voor ons niet en ook voor de lieve vrede
niet... Ze durven nogal die populisten!
Die populisten zijn voor het gezond
verstand! Voor het boerenverstand; stel
je voor.... De populisten waren in de
gemeenteraad gekant tegen de uitverkoop
van onze energiedistributie aan een
Chinees superbedrijf.

Gelukkig wordt er naar populisten wel
al eens geluisterd. en ging die uitverkoop
aan de Chinezen niet door.
Want "populisme" dat is gewoon de naam
die de machthebbers willen geven aan
degenen die zeggen wat het volk denkt.
Politiek correct nieuws, censuur, boycot,
alles wordt ingezet om de belangen van
een kleine machtsgroep veilig te stellen.
Zo is dat in de wereld, zo is dat in
onze gemeente. Ook in onze gemeente
wordt er door meerderheidspartijen
gewaarschuwd tegen populisten. Tegen
de stem van het volk. De mensen zouden
eens wakker kunnen worden. Dat is goed
om te weten. Maar daar liggen wij niet
wakker van. Het Vlaams Belang is er om
tegen de stroom in te varen. Om druk op
de ketel te zetten en te houden. Zoals ook
in het dossier van de Maagdentoren.
Jarenlang heeft men ons wijsgemaakt

dat een leven zonder identiteit kan.
Waarden en normen zijn essentieel om
een betekenisvol leven uit te bouwen.
Onze Vlaamse waarden en normen zijn
tot stand gekomen door de inzet en
strijdvaardigheid van onze voorouders.
Gedurende honderden jaren zijn ze
verfijnd geworden om tot de hedendaagse
samenleving te komen. Dit heeft aan vele
van onze voorouders bloed, zweet en
tranen gekost.
Het moment is nu aangebroken dat ook
wij ons deel doen om onze samenleving
te vrijwaren van allerhande invloeden die
er afbreuk aan doen. Dit kan door onze
stem te laten horen en het establishment
ervan bewust te maken dat het Vlaamse
volk zich zal uitspreken tegen deze
negatieve invloeden.
De immigratie die buitengewone
proporties aanneemt, de islamisering
van onze steden, de belastingdruk vanuit
de federale en Europese regeringen, de
instroom van te goedkope Europese
arbeidskrachten, de politieke invloed van
buitenlandse staatshoofden, de dreiging
van terreur en criminaliteit door de open
grenzen en vooral de te zachte aanpak door
de strafrechters. Onze politiediensten
worden belachelijk gemaakt!
Hoog tijd om voor het Vlaams Belang
te stemmen en op te komen voor onze
eigenheid!

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Joris De Vriendt
Voorzitter Scherpenheuvel-Zichem

Asielcentrum p.2 Wateroverlast p.3

SLUIT ASIELCENTRUM
In september 2015 werd aangekondigd
dat het leegstaande rusthuis in het
Peeterskasteel een tijdelijk asielcentrum
zou worden. Het ging allemaal heel
vlug. Het gebouw wordt half oktober
afgekeurd wegens brandonveilig. Doch
een weekje later is alles geregeld en is
de brandveiligheid plots geen probleem
meer. Hoe zit het nu? Geen kat die het
weet.
WANNEER SLUITING?
Ondertussen werden asielcentra in
overheidsgebouwen zoals leegstaande
kazernes reeds gesloten. De federale
overheid blijft echter veel geld betalen
voor de huur en het uitbaten
van het centrum. Dit terwijl
voor de kazernes geen enkele
vergoeding nodig is!

wordt, personeel mag aanwerven en
extra subsidies binnenrijft. De omzet van
vzw De Vlaspit is exponentieel gestegen,
want zij verzorgen de maaltijden en de
was. Al deze facturen worden betaald
door de belastingsbetaler. Blijkbaar
heeft de katholieke zuil een nieuwe bron
van inkomsten gevonden. Dit is niet
zorgvuldig omspringen met belastinggeld.
Uiteindelijk zal men moeten kiezen
om leegstaande overheidsgebouwen te
benutten in plaats van grote sommen
huurgelden te betalen en bepaalde
actoren te verrijken. JDV

Maar wie wordt hier nu beter
van? De eigenaar van het
kasteel is een parochiale vzw.
De uitbating gebeurt door
de katholieke hulporganisatie
Caritas die hiervoor vergoed

Vlaggenaktie 11 juli en
Vlaamse smulavond
Naar jaarlijkse traditie trekken de
bestuursleden van het Vlaams Belang
Scherpenheuvel-Zichem er op 11
juli op uit om de Vlaamse vlaggen
die uithangen in onze gemeente te
lokaliseren. Indien we de bewoners
van de huizen waar de Vlaamse Leeuw
uithangt thuis vinden, ontvangen zij
een leuke attentie. Dit jaar is daar nog
steeds een flesje Vlaamse Leeuw bier bij!

Op zaterdag 16 september zal in
de feestzaal van het Klaverke in
Schoonderbuken de jaarlijkse eetdag
plaats vinden.
Dit jaar geen Kiekendag maar een
Vlaamse smulavond met kazen,
charcuterie, belegde broodjes, lekkere
bieren en fantastische wijnen.
Meer info vindt u hieronder.
Gastspreker: Gerolf Annemans!

Weetjes
* Wens je een Leeuwenvlag?
Wil je een vlag om op 11 juli uit te
hangen? Geef een seintje, dan bezorgen
we jou er ééntje. leeuwenvlag@
gmail.com
* Paasactie in Scherpenheuvel.
Vlaams Belang is altijd onder de
mensen en daarom gaan we graag
in Scherpenheuvel de markt op. Op
Paaszaterdag verdeelden we aan de
marktgangers 10 kilo chocolade eitjes
onder het motto "Vlaams Belang
legt u geen windeieren". Het is heel
aangenaam om te ervaren dat veel
mensen onze actie waarderen. Vooral
omdat we dit vaak doen en niet alleen
tijdens een verkiezingsjaar.
* Turnzaal in Zichem? Een lachertje.
Reeds jaar en dag komt onze fractie in
de gemeenteraad op voor de sportclubs
met bijzondere aandacht voor THOR
in Zichem. We hebben lang gepleit
voor een nieuwe zaal omdat de huidige
turnzaal niet voldoet. Te klein, te laag,
onveilig, gewoonweg niet geschikt
voor de grootste sportclub van de
gemeente met een uitstraling in de
ganse provincie.
De meerderheid heeft echter nooit
oren gehad naar de vraag van de
sporters.
Ondertussen zijn de succesvolle
toestelturners
uitgeweken
naar
Limburg.
Omdat
de
trampolinespringers letterlijk met
hun hoofd tegen het plafond zaten,
werd er besloten het dak te verhogen.
Jammer genoeg zijn de beste
trampolinespringers reeds vertrokken.
Een dure aanpassing van deze
ongeschikte zaal is dus compleet
zinloos. Had men een paar jaar
geleden de nodige durf en inzichten
gehad, stond er nu een zaal met de
nodige uitstraling.
Suzy Wouters
Bestuurslid

Wateroverlast in onze gemeente
BESTUREN IS VOORUITZIEN….

en bij elke stortregen voor overlast zorgen.

Maar dit stadsbestuur is ziende blind…

Tussen de talrijke problemen die te
maken hebben met wateroverlast en
erosie is er de reeds vele jaren aanslepende
problematiek op de Diestsesteenweg in
Scherpenheuvel. Tegenover de gekende
winkel voor feestartikelen is er een groep
huizen waarvan de bewoners bang elk
weerbericht moeten afwachten en steeds
moeten klaar staan met zandzakken,
emmers en pompen om er voor te zorgen
dat het water niet binnenloopt. Vreemd
genoeg komt het water uit een riool
dat het water aanvoert vanuit het hoger
gelegen deel van de stad maar onderaan
aangekomen ontbreekt een gepaste
aansluiting op het afvoernet dat het
water effectief moet wegleiden. Bij elke
iets grotere bui is het zover. Het water
zoekt zijn weg over de wegen en door de
tuinen. Ben je dan toevallig niet thuis
dan stroomt je huis onder, wat enkele
gezinnen vorig jaar is overkomen.

Door het droge voorjaar zouden we de
wateroverlast van mei en juni vorig jaar
bijna vergeten. Een aantal maatregelen
uit het verleden hebben toen hun
waarde bewezen. In Zichem en Testelt
werd meerdere malen het alarmpeil van
de Demer overschreden zonder veel
erg. Toestanden zoals in Rillaar en de
regio van Sint-Truiden waar het water
kniehoog in de straten stond hebben
we niet moeten beleven.
Toch hebben heel wat mensen veel
ellende moeten meemaken. De stads- en
hulpdiensten kregen heel wat telefoontjes
te verwerken. Technici en brandweer
deden wat ze konden maar het bleek al
gauw dat er een heel aantal problemen
zijn waar geen afdoend antwoord op
kwam.
Zo kreeg ons gemeenteraadslid Joris
De Vriendt een heel aantal telefoontjes
van boze en ongeruste inwoners. Een
veel gehoord euvel was dat werken
aan rioleringen een aantal problemen
veroorzaakten, zoals op de Hoornblaas.
Het werd toen duidelijk dat de opvolging
van de openbare werken en de geleverde
kwaliteit te wensen overlaat.
Maar er zijn nog steeds een aantal
mistoestanden die al heel lang meegaan

Omdat deze toestand duidelijk wordt
veroorzaakt door slechte en onaangepaste
infrastructuur gebruikt gemeenteraadslid
De Vriendt dit als voorbeeld van een
gebrekkig bestuur en vroeg hij welke
maatregelen het College ging treffen om
dit en de andere terugkerende euvels te
verhelpen. Na enkele rondjes rond de pot
draaien bleek dat de verantwoordelijke
schepen Van Meeuwen helemaal niet
op de hoogte was van de problematiek.
Blijkbaar worden de binnenkomende

klachten helemaal niet opgevolgd door
de politiek verantwoordelijken. Men is
op die manier ziende blind.
Op de gemeenteraad van juni vorig jaar
hebben de bewoners en enkele van onze
bestuursleden de schepen de foto’s van de
problemen onder de neus geschoven.
Op dringende vraag van ons
gemeenteraadslid ging het stadsbestuur
zo snel mogelijk terugkomen met een
oplijsting van de verschillende problemen
op ons grondgebied. Een tijdspanne kon
de burgemeester er toen nog niet op
kleven. Het bleef lang stil...
Op de gemeenteraad van april vroegen
we naar een stand van zaken. Veel werden
we niet wijzer. Een paar zenuwachtige
blikken tussen schepen Van Meeuwen en
burgemeester Claes waren een teken aan
de wand. Men ging ons een lijst bezorgen.
Deze hebben we eind mei 2017
ontvangen. Daaruit blijkt dat er sinds
september 2016 wat overleg is geweest
maar op meerdere acties is het nog
wachten.
Het Vlaams Belang wil dat de
burgemeester en zijn schepenen hun
bevoegdheden ernstig nemen en aan het
werk gaan voor de dingen die echt tellen.

Joris De Vriendt
Gemeenteraadslid

Wachten op het wachtbekken...
Een van de meest schrijnende
knelpunten in onze gemeente is de
situatie op de Diestsesteenweg. Bij
elke stortbui van betekenis komt het
water vanop de Eggersberg en Op
't Hof via de afvoerbuizen beneden
aan de Diestsesteenweg terecht. Maar
daar knelt het schoentje. Een goede
aansluiting op de grote afvoerbuizen
onder de steenweg ontbreekt.
Een groot aantal woningen is hierdoor
steeds bedreigd en er treedt reeds
permanente schade op door oa.
grondverzakkingen.
Een goede afvoeraansluiting is er tot
op heden nog niet. Initiatieven op dit
vlak worden momenteel niet genomen

en de bewoners worden in het ongewisse
gelaten. Het is toch de taak van het lokaal
bestuur om alle betrokken diensten aan
het werk te krijgen en tevens de inwoners
te informeren?
Bijna een jaar verder wilden we wel eens
weten wat er tot nu werd gedaan. We

kregen een geactualiseerd overzicht
van alle knelpunten en de voorziene
maatregelen. Maar concrete werken
zijn nog niet uitgevoerd.
Ondertussen wachten de bewoners met
een bang hart de zomeronweders af.
Vele jaren geleden werden er plannen
opgesteld om een wachtbekken in te
richten in de achterliggende velden.
De vergunningsaanvraag is nooit
goedgekeurd geraakt. Opnieuw worden
plannen gemaakt. Voor wanneer?
Misschien wordt de betekenis van
het woord "wachtbekken" te letterlijk
genomen?
Philip Vervloesem
Bestuurslid

“Verrassende ideeën”

België
Belastingkampioen

- Het Laatste Nieuws -

Van alle ontwikkelde landen
heeft België de hoogste belastingdruk. Dat blijkt uit een nieuw
rapport van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
Een alleenstaande zonder kinderen die in dit land 100 euro
verdient, ziet daar meer dan
54 euro van wegvloeien
naar de schatkist. Dat is
een pak meer dan het
OESO-gemiddelde van
36 euro. Kortom: ook
onder de regeringMichel blijft België
de kampioen van
de uitgeperste
citroenen.

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid.
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete
oplossingen aan en formuleert een helder
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar
de politieke strijd van de komende twintig
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.
Dit boek zet aan tot actie.
Neem de toekomst in eigen handen!

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

Leefloon asielzoekers:

vijf keer meer dan verwacht!
Kostprijs asielleefloon
per nationaliteit 2015
Guinee:
€ 12 miljoen
Eritrea:
€ 2,5 miljoen
Senegal:
€1,5 miljoen
Kameroen:
€ 1,6 miljoen
Djibouti:
€ 753 duizend

Erkende asielzoekers hebben recht
op een ‘equivalent leefloon’. Uit
cijfers die het Vlaams Belang aan
het licht bracht, blijkt dat deze financiële steun de Belgische schatkist in 2015 liefst 102 miljoen euro
kostte. Dat is vijf keer meer dan de
22 miljoen euro die de regering
eerder vooropstelde. Tellen we
daar ook de kostprijs voor de tijdelijk ‘subsidiair beschermden’ bij,
loopt dat bedrag zelfs op tot 137
miljoen euro.

OCMW van de wereld
Daar zal het overigens niet bij
blijven. Het grote aantal van de

asielzoekers die eind 2015 aankwamen en nu pas erkend zijn, is
in dit cijfer immers nog niet meegerekend. Bovendien blijkt het slechts
in een minderheid van de gevallen
te gaan om vluchtelingen uit Syrië.
De cijfers tonen aan dat 75 procent
van de leeflonen gaat naar mensen
uit Djibouti, Eritrea, Togo, Guinee,
Congo, Bangladesh, enz… Samengevat: uit alle windstreken.
Het zijn cijfers en feiten die beklijven, zeker wanneer men weet dat
ondertussen één op zeven landgenoten de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen.

naar
SMS “INFO + naam en adres”
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tick
proefpakket en een gratis USB-s
van het Vlaams Belang.
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