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Omdat elke Zandhovenaar dit mag/moet weten!  
Hotel 'Berkenhof' werd Marokkaanse feestzaal
Het hotel 'Berkenhof', Langestraat 219, 
gebouwd juist na de 2e wereldoorlog, 
beter gekend als de "JJMore” en later de 
“7Senses”, werd nu “Diamond Palace”, 
een Marokkaanse feestzaal.

Het restaurant “7Senses”, meegesleurd in 
het faillissement van een schildersbedrijf, 
werd openbaar verkocht. Alhoewel de 
vorige eigenaar de zaak privé wenste 
terug te kopen, werd 
tijdens de tweede en 
definitieve verkoopdag 
zijn openingsbod 
van 1.100.000 € niet 
aanvaard door de 
notaris, mevrouw 
Boere uit Borgerhout. 
Ook een tweede 
openingsbod van 
900.000 € werd 
afgewezen. Zodat 
het uiteindelijk voor 
slechts 805.000 € 

werd toegewezen aan de heer Noureddine 
Richa, 'tuinarbeider' en zijn werkloze 
echtgenote. De aankoop werd voor 
meer dan 50% gefinancierd door onze 
staatsbank Belfius. Na een lange procedure 
werd de toewijzing op 23 oktober 2017 
bevestigd.

Het pand wordt thans door de eigenaars 
verhuurd aan de BVBA 'Feestzaal 

Diamond Palace', waarvan de zoon 
Chafik Richa de enige vennoot (kapitaal 
20.000 €) en enige zaakvoerder is. Op 
zijn beurt zal deze de zaak in feite niet 
zelf uitbaten, doch ook verhuren voor het 
geven van feesten.

Sinds 2013 beschikt de familie ook reeds, 
en op dezelfde manier, over de feestzaal 
'Royal Palace' in Wommelgem.

Brave familie  
of toch niet? 

Kris Luyckx (VLD): 
advocaat van...

Boerkamadammen  
in Zandhoven!
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Brave familie, of toch niet?
In de pers laat men zich graag opvoeren als 
de brave “familie” Richa.

In de periode van de verkoop van het 
pand werd niet alleen de notaris onder 
druk gezet (om niet te verkopen aan de 
vorige eigenaar), doch werd ook de vorige 
eigenaar meer dan 50 maal telefonisch 
bedreigd. Hiervoor werden trouwens 2 
handlangers op 25/04/2017 correctioneel 
bij verstek veroordeeld tot 9 maanden 
effectieve gevangenisstraf. Beiden hadden 
een strafboek om u tegen te zeggen. Eén van 
hen stond binnen onze politiezone Zara 4 x 
geseind voor verhoor, 1 x voor het opsporen 
van zijn verblijfplaats en 1 x voor bevel tot 
gevangenneming!

Enkele dagen na de zitdag van de verkoop 

werd de inboedel die zich nog op de 
eerste verdieping in het pand bevond 
(bureelmateriaal, computers, kunstwerken, 
enz. ter waarde van ca. 250.000 €), en die 
eigendom was van de werkvennootschap 
van de vorige eigenaar, door de “familie” 
gestolen. Deze diefstal geschiedde onder 
het toeziend oog van de lokale politie die 
niet “kon” optreden en die volgens de PV 
toegang had gegeven tot het pand omdat 
er zich geen domicilie bevond! Inmiddels 
werden de kopers voor deze diefstal 
correctioneel in staat van beschuldiging 
gesteld! 

Zoon Richa, thans 25 jaar, werd in de laatste 
3 jaar reeds 4 x veroordeeld (meestal bij 
verstek) met rijverbod (voor rijden onder 
invloed van alcohol en/of drugs). 

Kris Luyckx (VLD): advocaat van... 
De “familie” Richa heeft VLD-er Kris Luyckx 
als advocaat, die al onmiddellijk bij het 
gemeentebestuur stelde dat zijn cliënten de 
sluitingsuren van Zandhoven niet kunnen 
aanvaarden!

Meester Luyckx werkt ook nog voor andere 
“families”, onder meer:

• Vahid-Jafar M. + moeder: verhandeling  
 van 124kg cocaïne in Antwerpen  
 (Okt.2016);
• Ali & Yassin B.: aanval op een  
 politiepatrouille in Borgerhout  
 (Sept.2017);
• Ismaël H.: verschillende overvallen in de  
 Antwerpse Kempen (Feb.2018);
• Yassin R. & Ahmet Y.: tankkaartfraude  
 en diefstal van brandstof (Feb.2018);
• Bachir B.: seksueel misbruik van een  
 minderjarig meisje als moskeebestuurder  
 in Borgerhout (Maart 2018);
• Hamza A.: aanval op een postbode in  

 Borgerhout (Mei 2018);
• Mohamed E.H.: vechtpartij met  
 knokploeg als spilfiguur in de Antwerpse  
 drugsoorlog (Aug.2018);
• Brahim A.: ontsnapt aan moordaanslag  
 in Marbella, verdacht als spilfiguur in  
 de cocaïnehandel via de Antwerpse haven  
 (Aug.2018);
• Sphresa S.: aangehouden aan de Frans- 
 Zwitserse grens met 3 kg heroïne in een  
 verborgen ruimte van haar auto, samen  
 met Rediart Cankja, toen nog Ekers  
 CD&V-kandidaat (Sept.2018). 
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"Jongeren" dagen onze politie uit!



'Boerkamadammen' in Zandhoven!

Dankzij Vlaams Belang: politiereglement 
horeca-uitbating voor Zandhoven
Omdat feestzaal 'Diamond Palace' gelegen is 
in een woonparkgebied, en het gebouw een 
capaciteit heeft van wel 800 à 900 personen, 
doch slechts over 55 parkeerplaatsen 
beschikt, was het niet verwonderlijk dat de 
ganse buurt zich begon af te vragen hoe dit 
zou gaan aflopen.

Vlaams Belang-voorzitter Paul Stulens, 
gemeente- en politieraadslid, bleef niet bij 
de pakken zitten en begon intussen een 
voorstel van politiereglement op horeca-
uitbating voor Zandhoven op te stellen. Dit 
bestond immers nog niet. Na aanpassing en 
aanvulling van het voorstel door de cel van 
de recherche van de federale politie (cel ter 
ondersteuning bij de integrale aanpak van 
de georganiseerde criminaliteit) werd het 
reglement in januari aan de gemeenteraad 
voorgelegd en goedgekeurd.

Het nieuwe reglement, dat geldig is 
voor alle nieuwe aanvragen, houdt 
onder meer in dat voor het bekomen 
van een uitbatingsvergunning een aantal 
onderzoeken dienen te gebeuren in verband 
met brandveiligheid, stedenbouwkunde, 
milieuwetgeving, vestigingsformaliteiten, 
hygiëne, moraliteit en financieel.

Na een aantal feesten zonder vergunning, 
die door de burgemeester door de vingers 
werden gezien, bekwam feestzaal Diamond 
Palace op 11 juni de uitbatingsvergunning. 

Deze houdt onder meer in: er mogen 
maximaal 352 personen toegelaten 
worden; sluitingsuur 24u in de week en 
3u op vrijdag en zaterdag; alle activiteiten 
dienen minstens 2 dagen vooraf aangemeld 
te worden aan het gemeentebestuur met 
vermelding van het verwachte aantal 
aanwezigen en de naam en het adres van de 
verantwoordelijke huurder/organisator; 
binnen de 3 maanden nog een resem 
attesten voor te leggen.

Nu is het nog af te wachten of deze 
vergunning zal nageleefd worden. 

GROEN: voor tewerkstelling 
van criminelen in Zandhoven? 

Het nieuwe horeca-uitbatingsreglement 
voorziet dat, wat betreft het 

moraliteitsonderzoek, een 
vergunningsaanvraag dient vergezeld te zijn 
van een uittreksel uit het strafregister van 
de uitbater, van zijn vertegenwoordigers 
en van zijn aangestelden. Bovendien moet 
het uitbatingsregister, dat bij controle ter 
inzage moet liggen, ook een uittreksel uit het 
strafregister bevatten van het tewerkgesteld 
personeel, dat bij de indiensttreding niet 
ouder mag zijn dan 1 maand.

Het gemeenteraadslid van GROEN 
heeft zich echter bij de stemming van het 
reglement onthouden, want hij vond dat 
iemand met een strafregister ook een tweede 
kans moet krijgen.

Het reglement zegt echter niet dat iemand 
met een strafregister niet mag werken, maar 
volgens het reglement willen we wel weten 
welk vlees we in de kuip hebben.

Sinds enkele weken wonen er nu ook 
al een 4-tal 'boerkamadammen' in 
onze gemeente! Enkelen wonen op 
een sociaal appartement in de Rector 
De Ramstraat en, verschiet u niet, 
ook een tweetal in een huurhuis van 
onze burgemeester in de Onze Lieve 
Vrouwestraat.
 
Wat betreft de sociale huisvesting staan 
80.000 (!) Vlamingen op een wachtlijst 
voor een sociale woning. 1 op 3 sociale 
woningen worden echter toegewezen 
aan vreemde immigranten.

Nu dus ook al in ons eigen Zandhoven. 
Dit kan en mag niet langer. Ons lokaal 

bestuur moet daarom voorrang doen 
geven aan onze eigen en behoeftige  
mensen. Onze mensen eerst!  
Een hart voor onze mensen! 

Het kaderbesluit sociale huur van 
de Vlaamse regering geeft aan de 
gemeenten de mogelijkheid om een 

eigen toewijzingsbeleid te voeren in 
verband met de sociale huurwoningen. 
 
In de gemeenteraad van 16 november 
2017 werd éénparig het gemeentelijk 
toewijzingsreglement sociale 
huurwoningen goedgekeurd. Dit 
reglement geeft een voorrang aan 
de kandidaat-huurder die in een 
periode van 6 jaar vóór de toewijzing 
minstens 3 jaar inwoner is van de 
gemeente Zandhoven of die ooit 15 
jaar in de gemeente Zandhoven heeft 
gewoond.

Wanneer zal dit toewijzingsreglement 
ook worden toegepast? 
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Vlaams Belang Zandhoven & Zoersel organiseren:

FAMILIENAMIDDAG
"U kiest de toekomst van Vlaanderen"
 Wanneer?  Zaterdag 29 september, vanaf 13u30
 Waar?  Zaal Sint-Maarten, Lindedreef 16, Halle-Zoersel
 Wat?   Doorlopend:  Kinderanimatie met springkasteel en  
       volksspelen met begeleidster.
    13u30 tot 16u: Verkoop- en infostanden van lokale  
       afdelingen.
    14u tot 15u30: Muzikaal optreden van "De Schorre" uit  
       Pulle.
    16u:   Toespraken van:
       Wouter Bollansee (Lijsttrekker Zoersel)
       Gerolf Annemans (Europees Parlementslid)
       Hendrik Vuye & Veerle Wouters (V&W Kamer)
       Tom Van Grieken (Voorzitter Vlaams Belang)

Iedereen is van harte welkom, ook wie geen Vlaams Belang-lid is!


