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Een beter Zonhoven in een beter Vlaanderen!
Als voorzitter van het Vlaams Belang 
Zonhoven zou ik mij graag even willen 
voorstellen.

Mijn naam is Jean-Paul Briers, 61 jaar en 
gepensioneerd militair. Ik ben gehuwd en 
vader van 2 kinderen en fiere grootvader 
van 2 kleinkinderen. Mijn keuze voor 
het VB is duidelijk:  Enkel het VB 
kiest resoluut voor een onafhankelijk 
Vlaanderen met respect voor onze taal, 
cultuur en identiteit. De partijraad heeft 
mij aangeduid en daarmee het vertrouwen 
gegeven om de lijst VB te trekken bij de 
volgende gemeenteraads-verkiezingen op 
14 oktober a.s. in Zonhoven.

De problemen zoals het desastreuze 
open grenzen beleid van dit land en met 
uitbreiding van gans de EU, de verdere 
islamisering van Vlaanderen, onbetaal-
bare ouderenzorg en ons sociaal systeem 
dat onder enorme druk komt te staan, 
stoppen niet aan de grens met Zonhoven. 

De inbreng van onze partij is meer dan 
nodig.

Daarom zijn wij ook van plan om met 
een sterke lijst naar de kiezer te stappen. 
Als wij het vertrouwen krijgen van de 
kiezers, zullen wij dit vertrouwen niet 
beschamen en ook na de verkiezingen 
onze programmapunten blijvend 
verdedigen. Mijn speerpunten zijn: 
basisonderwijs, betaalbare ouderenzorg, 
milieu en veiligheid.
 
Kandidaten (mannelijk/vrouwelijk) die 
hieraan willen meewerken zijn meer dan 
welkom en kunnen mij altijd contacteren 
op mijn e-mailadres
jeanpaul.briers@telenet.be of op mijn 
gsm nr 0485-697739.

Jean-Paul Briers
Lijsttrekker Vlaams Belang Zonhoven
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Onderschrift bij de foto

Whatsapp-buurtpreventie-
netwerken 

In Nederland is dit systeem al goed 
ingeburgerd en uit verschillende 
onderzoeken zéér effectief gebleken 
in de strijd tegen woninginbraken en 
rondtrekkende inbrekersbendes.

Helaas (nog) niet in Zonhoven!

Even een korte schets:
Van in het begin was al snel duidelijk dat 
een initiatief als dit niet echt gedragen 
werd door ons gemeentebestuur. De 

indruk was dat men niet goed wist wat 
ermee te doen. Men was het initiatief 
liever kwijt dan rijk.

Ondertussen zitten onze groepen met 
meer dan 800 leden samen (fusie tussen 
2 initiatieven in februari). Er zijn nauwe 
contacten uitgebouwd met de whatsapp- 
groep in het nabijgelegen Bolderberg 
(criminaliteit stopt immers niet aan een 
gemeentegrens).

In mei 2017 tenslotte kreeg het College 
van Burgemeester en Schepenen de 
vraag of het mogelijk zou zijn om 
Zonhoven te voorzien van whatsapp 
buurtpreventieborden. Helaas besloot 
het gemeentebestuur om hier niet in mee 
te gaan.

Geen whatsapp-preventieborden in 
de straten van Zonhoven! En laat nu 
net zulke borden zorgen voor een 
afschrikkingseffect tegen rondtrekkende 
bendes.

Blijkbaar is veiligheid een niet zo grote 
prioriteit in Zonhoven. Zulke groepen, 
samen met camerasystemen, kunnen 
onze gemeente nochtans een heel stuk 
veiliger maken. 

De betrokkenheid van de burger is 
immers een belangrijke schakel in het 
veiligheidsaspect. 

Bijvoorbeeld in het Nederlandse Haren 
(Brabant) heeft men met behulp van 
zulke groepen 97 % van de inbraken 
kunnen oplossen. Een uitschieter, dat 
wel, maar toch helpt het. 

Wellicht ook in Zonhoven als het 
gemeentebestuur tenminste het licht op 
groen zet voor dit innitiatief.

Dirk Welkenhuysen
Bestuurslid Vlaams Belang Zonhoven

Vlaams Belang zoekt 
M/V met talent
Allereerst een woordje van dank aan alle 
mensen die ons afgelopen jaar hebben 
gesteund, door weer en wind de baan 
op gingen, onze berichten deelden, 
present waren op onze activiteiten, de 
boodschap verkondigden bij vrienden 
en familie… Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoeveel jullie inzet 
betekent en hoezeer ze ons telkens 
opnieuw vernieuwde kracht en energie 
geeft.

En die zullen we in 2018 meer dan 
ooit nodig hebben. Een wandeling 
door het park zal de gemeentelijke 
en provinciale kiesstrijd immers 
allerminst worden. Maar met de 
kracht van onze overtuiging, het 
gelijk aan onze kant en de beste en 
strijdvaardigste militanten hebben we 
alvast een stapje voor.

Ik maak hierbij dan ook meteen 
van de gelegenheid gebruik om u 
op te roepen uw recht als burger ten 
volle te benutten door u kandidaat 
te stellen voor het Vlaams Belang 
in uw gemeente of stad. Mail naar 
kandidaat@vlaamsbelang.org om je 
kandidatuur in te dienen.



Zonhoven, 5 ***** gemeente? 
Het Nieuwsblad hield vorig jaar een grote 
enquête in Vlaanderen, met de vraag in 
welke  gemeente het aangenaamst wonen 
was. Zonhoven mag zich de meest leefbare 
gemeente van Vlaanderen noemen… 
Proficiat!

Het aanwezige groen en het veiligheidsgevoel 
scoren hierbij bijzonder hoog. Toch een 
kleine kanttekening. Het aanwezige groen 
komt doordat Zonhoven midden in het 
natuurgebied De Wijers ligt met o.a. De Teut 
en Bokrijk aan de ene zijde en Wijvenheide 
en de Platwijers aan de andere zijde. Laten 
we zeker deze natuurgebieden koesteren.

Wat betreft het veiligheidsgevoel, dit is 
een ander paar mouwen. Zonhoven ligt 
geprangd tussen drie mijngemeenten 
en de stad Hasselt. Dat Hasselt lager 

scoort wat betreft het veiligheidsgevoel 
is eigen aan grotere steden. Maar de 
drie mijngemeenten, Heusden-Zolder, 
Houthalen-Helchteren en Genk scoren 
bijzonder laag qua veiligheidsgevoel. Dat dit 
komt door het grote aantal vreemdelingen 
van niet-Europese origine, is als een open 
deur intrappen.

Wij hebben aan 100 Zonhovenaren gevraagd 
waarom het goed leven is in de gemeente en 
90 van de 100 mensen antwoordden, dat 
het ontbreken van grote groepen (moslim)
vreemdelingen de voornaamste reden was. 
Zou het kunnen zijn dat de groene buffer en 
de autostrade dit in de hand werkt? Enerzijds 
is het wel dat in Zonhoven de prijs van de 
huizen en bouwgronden en de huur voor 
een woning hoog ligt, bijna vergelijkbaar 
met Hasselt. Maar anderzijds is het zo dat 

in de gemeenten rond Zonhoven overal 
moskeeën als paddenstoelen uit de grond 
schieten en deze grond- en huurprijzen wel 
eens zouden kunnen dalen en daar houden 
de Zonhovenaren hun hart voor vast en 
hopen dat dit in hun gemeente niet gebeurt.

In Hasselt wil men zelfs een mega-moskee 
bouwen voor 4.000 moslims en in de Heilig 
Hart-wijk is er al een groeiend protest tegen 
deze aanslag op hun buurt.
En denk niet dat dit in Zonhoven niet 
kan gebeuren. De sluipende islamisering is 
een feit in heel Vlaanderen. Enkel Vlaams 
Belang legt hier de vinger op de wonde!

Hoeveel de Limburgse belastingbetaler, 
waaronder ook de Zonhovenaar, moet 
ophoesten voor deze islamitische 
geloofsgemeenschappen kan je zien in 
onderstaande tabel. Deze werd door ons 
opgevraagd bij het provinciebestuur van 
Limburg en in de provincieraad werd dit 
meerdere malen aan de kaak gesteld.

In totaal bedraagt de financiële bijdrage nu 
al 3.340.213,42 euro! en duizelingwekkend 
bedrag voor een totalitaire ideologie, die 
zeker niet thuis-hoort in onze Westerse 
democratie.

Beste Zonhovenaren, het Vlaams Belang 
waakt over de leefbaarheid van ons land 
Vlaanderen, het Vlaams Belang waakt over 
de leefbaarheid van onze provincie Limburg, 
het Vlaams Belang waakt over de leef-
baarheid van onze gemeente Zonhoven, het 
Vlaams Belang is nodig, ook in Zonhoven!

Koen Ooms
Lijsttrekker Vlaams Belang Limburg, 

district Hasselt
Provincieraadslid Limburg



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”


