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Bestuur inefficiënt 
en amateuristisch!

Veiligheid geen 
prioriteit?

Bedrijvenzone op 
oud containerpark!
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“Net zoals meN de maagdeN-
toreN heeft lateN iNstorteN 
voor meN er iets aaN deed, 
zo wacht ook het bestuur iN 
oNze stad om de fiNaNciële 
problemeN aaN te pakkeN… 
tot waNNeer het te laat is?...”



Nieuw college: opNieuw 6 jaar amateurisme? 
Ondertussen heeft het nieuwe schepencol-
lege met de oude meerderheid van CD&V en 
OpenVLD er een half jaartje werking opzit-
ten. We kunnen niet zeggen dat de kwaliteit 
van de bestuursploeg er op vooruitgegaan is. 
Een aantal talentvolle verkozenen werd niet 
beloond met een uitvoerende functie. Zij 
moeten het stellen met een aantal afgeleide 
mandaten die gebruikt worden als zoethou-
dertje. De schepenfuncties werden verdeeld 
volgens de electorale pikorde. Deskundigheid 
telde niet altijd mee. Zo moet deze ploeg het 
opnieuw doen met een aantal schepenen die 
hun dossiers amper kennen en zich op de ge-
meenteraad beperken tot het voorlezen van 
de door de ambtenaren voorbereide toelich-
tingen. Schepenen moeten niet al de techni-
sche details kennen van hun beleidsdomein 
maar richting geven aan het beleid kan niet zonder goede dossierkennis. Komen er lastige 
vragen in de gemeenteraad, dan is het voor sommigen ondertussen de gewoonte geworden 
de oppositie af te snauwen. Zo is het niet moeilijk om een gemeente te besturen. Amateu-
risme troef! Ondertussen zullen wij in de gemeenteraad de meerderheid kritisch blijven 
opvolgen en de vragen stellen en voorstellen doen die andere partijen vergeten!

FiNaNcieel Fiasco eN 
siNterclaespolitiek!  
Het jarenlang amateurisme en de goedge-
lovigheid van de plaatselijke bestuursploeg 
heeft ondertussen tot een financieel fiasco 
geleid. De basisregels voor een zuinig be-
leid met het geld van de belastingbetaler, 
worden niet nageleefd. De schepen van fi-
nanciën heeft haar collega’s duidelijk niet 
in de hand. Hoe kan het anders dat de 
relatieve schuld per inwoner,  die in 2007 
al een pak hoger lag dan gemiddeld, is ge-
stegen tot meer dan 2000 € per inwoner! 
Bijna 50 miljoen schuld! Daarmee ligt de 
schuld 1,5 keer hoger dan het provinciaal 
gemiddelde! Nu al ligt de fiscale druk ho-
ger dan het gemiddelde in de provincie. 
Een ondoordachte investeringspolitiek 
met het verhaal van een veel te grote Egger 
met daar bovenop in elke woonkern nog 
een gemeenschapscentrum hebben ons dit 
straatje doen belanden. Ook het begrip 
“SinterClaespolitiek”, (voor de vrienden 
kan veel, de rest moet wachten), dat het 
Vlaams Belang reeds in 2010 lanceerde, 
is ondertussen gemeengoed geworden om 
dit beleid te ty-
peren… 

iNbrakeN wereN,  be-
volkiNg activereN!  
Terwijl de burgemeester de inbraak-
cijfers blijft afdoen als een normaal 
verschijnsel, zijn andere gemeenten en 
politiezones wel bezig om methodes te 
zoeken om de steeds stijgende cijfers een 
halt toe te roepen.  Zo is er het 
voorbeeld van Kampenhout/Zemst/
Steenokkerzeel waar de inbraken tijdens 
de donkere maanden met meer dan 
40% gedaald zijn tegenover de voor-
gaande jaren. Men werkt daar initiatie-
ven uit die de inwoners betrekken in het 
beleid. Er worden folders uitgedeeld met 
tips en een oproep om verdachte zaken 
snel te melden. Bovendien werd de zone 
opgedeeld in sectoren met diefstalgevoe-
lige tijdszones en werd er dan gerichte 
controle uitgevoerd. Niet alleen met een 
voertuig maar ook te voet, per fiets en 
het openbaar vervoer. Dit alles met resul-
taat. In Scherpenheuvel-Zichem blijk-
baar niet mogelijk? Of toch? We hebben 
toch ook iets in de pap te brokken in po-
litiezone Demerdal? De burgemeester is 
en blijft bevoegd 
voor veiligheid. 
Wilt u ons hel-
pen hem er aan 
te herinneren? 

rioleriNgeN okse-
laar peperduur eN iN-
eFFiciëNt

Ondanks de moeilijke financiële toe-
stand  blijven de Vlaamse overheid en de 
gemeenten investeren in peperdure inef-
ficiënte riolen! Riolering kost in het bui-
tengebied als snel meer dan 15.000 euro 
per woning. De riolering voor Compag-
niestraat in Okselaar kostte 711.839,79 
euro voor 40 woningen, of 17.795,9 
euro per woning. Dit is duurder dan 
een individuele zuivering per woning. 
Daar moet je nog de kosten voor de ver-
binding, collector en zuiveringsinstalla-
tie bijtellen en dan kom je al vlug aan 
een totale kost van  meer dan 22.200  
euro per woning. Anno 2013 wordt in 
onze gemeente nog steeds een te groot 
deel van het afvalwater rechtstreek of 
onrechtstreeks via de overstorten on-
gezuiverd geloosd in grachten, beken 
en rivieren! Een groot deel van deelge-
meente Okselaar beschikt nog steeds 
niet over riolering. De oplossingen die 
de zuiveringssector aan de gemeenten 
voorstelt zijn echter veel te grootschalig 
en te duur opgezet. Enkel het afvalwa-
ter verzamelen in rioolbuizen met kleine 
doormeters die zelfs in de bermen kun-
nen aangelegd worden, zou de systemen 
veel efficiënter en dus goedkoper maken. 
Maar omdat studiebureaus en Aquafin 
belang hebben aan een grote omzet en 
ook de Vlaamse overheid die systemen 
subsidieert, blijft men op een uitzicht-
loze weg doorgaan. Zuiver water wordt 
onbetaalbaar en de werken slepen ein-
deloos lang aan. Op de Hoornblaas kan 
men daar van meespreken!

inefficiënte rioleringssystemen leiden 
tot lange werken, hoornblaas kan er 
van meespreken. 



veiligheid scholeN 
geeN prioriteit?   
Reeds verschillende keren heeft het 
Vlaams Belang in de gemeenteraad aan-
dacht gevraagd voor veiligheid rond de 
scholen. Het gedrag van mensen die 
kinderen komen afzetten aan scholen 
is vaak onvoorzichtig of zelfs onveilig. 
Een oversteekplaats ter hoogte van bus-
halte Zuidervest in Scherpenheuvel zou 
helpen om de mensen die om drukte 
te vermijden parkeren naast het stad-
huis veilig en snel te helpen oversteken. 
Ondertussen van het stadsbestuur nog 
niet veel initiatief gezien.. Veiligheid is 
echt geen prioriteit in Scherpenheuvel-
Zichem. 

vlaams belaNg wil bedrijveNzoNe op gesloteN oud coNtaiNerpark  
Toen het jaarverslag van Ecowerf onlangs in 
de gemeenteraad moest worden goedgekeurd 
was fractievoorzitter Vlaams Belang Joris De 
Vriendt de enige spreker van de oppositie. Toen 
stelde hij reeds de vraag wat de plannen waren 
met het gesloten containerpark in Messelbroek. 
Naast het containerpark ligt een groter terrein 
van Ecowerf dat amper wordt gebruikt. Het 
Vlaams belang wil het tekort aan vestigings-
plaatsen voor bedrijven op ons grondgebied 
helpen oplossen door van deze gronden een be-
drijventerrein te maken waar plaats is voor zelf-
standigen en ambach-
telijke  bedrijven. Deze 
zomer werd bekend dat 
het stadsbestuur deze 
piste onderzoekt.  

Niet alle verkeers-
problemeN iN vosse-
kot opgelost!    
Reeds enkele jaren klaagt het Vlaams 
Belang het drukke bovenlokaal verkeer 
aan in de Vossekotstraat. De Vossekot 
werd immers door het stadsbestuur “op-
gewaardeerd” tot verbindingsweg en ook 
het vrachtvervoer bestemming KMO-
zone weg Messelbroek wordt langs hier 
geleid. Ondertussen werd na overleg 
met de buurtbewoners het bovenste 
gedeelte van de Vossekot doorgeknipt 
zodat deze niet meer als sluipweg kan 
gebruikt worden. Maar hiermee zijn alle 
problemen niet 
opgelost! Voor 
de bewoners op 
Vossekot laag is 
er nog geen op-
lossing. 

iN averbode blijFt 
meN bomeN kappeN 
Nu de grootschalige   boomkappingen 
in Averbode stilgevallen zijn, wil ook 
het stadsbestuur toch haar eigen klein-
schalige kaalkap organiseren. Men is het 
nu toch al gewoon. Bij de heraanleg van 
de abdijomgeving tot toegangspoort tot 
het Merodegebied wil men de parking 
onderaan de abdij heraanleggen. Een 
flauwe compensatie voor het toekom-
stige autovrij maken van de Abdijstraat.  
De parking wordt verschoven richting 
kerkhof en daarvoor moet een waarde-
vol stuk bos verdwijnen. Volgens het 
Vlaams Belang een onnodige en dure 
ingreep. Men kon het zelfde aantal par-
keerplaatsen en een wandelverbinding 
met het kerkhof realiseren zonder deze 
dwaze ingreep. 

dit stuk bos moet blijkbaar verdwij-
nen.

voor vossekot 
een stap in de 
goede rich-
ting maar 
niet alle 
problemen 
opgelost!



Kaarten en info bij gemeenteraadsleden en bestuursleden: 

 Joris De Vriendt 0484 128 233 | Koen Vranken 0478 539 436
 Maria Van der Bruggen 0473 852 593 

Suzy Wouters 0474 739 240 | Vicky Aerts 0496 056 334
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9de KIEKENDAG
familiaal eetfestijn van afdeling 

Scherpenheuvel-Zichem

ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2013
Keuken open van 16.00 uur tot 21.00 uur

12 € | Halve kip met friet en champignonsaus | Stoofvlees 
met friet en salade | Koude schotel met gerookte zalm

5 € | Kinderschotel: curryworst met friet
Diverse speciale bieren en desserten | Ruim terras | Kinderanimatie

Zaal DE KEYT
Kerkendijk 4, Messelbroek (achter de kerk)

wij willeN oNs geld terug!   
U hebt het zeker in het straatbeeld gezien, 
die opvallende affichecampage waarmee 
het Vlaams Belang in verzet komt tegen het 
als doodgewone koeien uitmelken van de 
Vlaming. De 16 miljard jaarlijkse transfers 
naar Wallonië, de kosten voor immigratie, 
het financieel wanbeheer van banken waar 
de burger voor mag opdraaien, De EU en 
de euro die crisis in zuiderse landen heb-
ben veroorzaakt en de noordelijke landen 
nu opzadelen met de gevolgen er van…. 

Langs ramen en deuren wordt ons zuur-
verdiende geld buiten gegooid! Di Rupo 
en zijn Vlaamse vrienden van CD&V, 
OpenVLD en SP.a persen de Vlaamse be-
lastingbetaler nog wat meer uit… Vlaams 
Belang staat aan de kant van de gewone 
man: Wij willen ons geld terug. Met deze 
boodschap gingen honderden militanten 
van Vlaams Belang in de maand juni de 
straat op. Ook op de markt van Scherpen-
heuvel-Zichem klonk onze stem. 

eeN vlaamse 
leeuw voor 
eeN vlaamse 
leeuw   
Het Vlaams Belang bezorgde op 11 juli, 
de dag van de Gulden Sporen, Vlaamse 
strijddag voor onafhankelijkheid, aan 
iedereen die zijn of haar Leeuwenvlag 
uithangen had een paar flesjes Vlaamse 
Leeuwbier als bedankje! Weer een suc-
ces!

Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB/Lok -  13/8/2013

Vlaams Belang RegIO leuVen | 
Tervuursevest 13/01 | 3001 Heverlee (leuven) | Tel. 016/20.43.01

secretariaat.leuven@vlaamsbelang.org
Rek. nr. Be95 4232 0284 8158


