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“Als enige echte volkspartij 
zal het Vlaams Belang bij de 
komende verkiezingen volop de 
kaart trekken voor een leefbaar 
en veilig Scherpenheuvel-Zichem. 
We willen komaf maken met de 
prestigeprojecten, overdreven 
uitgaven en nutteloze kosten. 
We willen een Vlaamse stad op 
mensenmaat.”

Joris Devriendt,  Lijsttrekker 
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Vrijheid of islam?

Durven kiezen !
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We weten het allemaal, doch het blijft een taboe. De gevangenisbevolking ver-
vreemdt verder. Meer dan de helft is van vreemde origine en bovendien is één 
op drie gevangenen illegaal. Een overheidsonderzoek naar afkomst en crimi-
neel gedrag dringt zich dan ook hoe langer hoe meer op. Zo is in Nederland de 
etnische registratie reeds geruime tijd ingeburgerd. Op een vraag van Vlaams 
Belang-Kamerlid Peter Logghe antwoordde minister Turtelboom dat zoiets bij 
ons niet aan de orde is, gezien “het om een gevoelig thema gaat dat bepaalde 
vooroordelen wel eens zou kunnen bevestigen”.

Kortom, we weten het wel maar we zwijgen erover. U kan erop rekenen dat het 
Vlaams Belang dat alvast niét zal doen.

Met de kracht van onze 
overtuiging

Naarmate de verkiezingsdatum dichterbij komt, zullen onze politieke te-
genstanders opnieuw verwoede pogingen ondernemen om het Vlaams Be-
lang in het verdomhoekje te duwen. Als je de traditionele partijen zo hoort, 
overleeft het Vlaams Belang dankzij de verontwaardiging of ontevreden-
heid van de mensen. 

Wij spreken niet tegen dat er nogal wat verontwaardiging of ongenoegen 
leeft onder de bevolking. De vraag is of het Vlaams Belang daarvoor met 
de vinger moet worden gewezen? Het volstaat om er op te wijzen dat het 
Vlaams Belang nergens deel uitmaakt van een bestuursmeerderheid. Het 
zijn immers wel SP.A, CD&V en Open VLD die in de afgelopen jaren de la-
kens hebben uitgedeeld en het beleid hebben gevoerd. Maar blijkbaar slaat 
hun beleid niet echt aan. Dan mag men toch niet verbaasd zijn dat vele 
kiezers hun hoop op het Vlaams Belang stellen.

Intussen verkopen onze politieke tegenstrevers het vel van de beer al, nog 
voordat de kiezer heeft kunnen spreken. SP.A, CD&V en Open VLD stellen 
de coalities vandaag al samen en verdelen de mandaten en schepenambten 
al onder elkaar. Men is dus zelfs niet eens in die kiezer geïnteresseerd. Op 
dezelfde manier belooft de N-VA trouwens de ambten en de voordelen aan 
overlopers. “En passant” wordt al uitgegaan van een “weggeveegd Vlaams 
Belang”. 

Laat ons duidelijk zijn: wij gaan ons niet laten wegvegen. Wij gaan ons pro-
gramma, dat uniek is omdat velen het proberen te kopiëren in een softe va-
riant, als kern van onze politieke actie nemen. Wij hebben geen excuusmos-
lims of andere “verruimingskandidaten” nodig op onze lijsten, om godweet 
welke doelgroep te verleiden. Het Vlaams Belang gaat 
met de kracht van zijn overtuiging naar de kiezer.
Waarom dan Vlaams Belang stemmen? Heel eenvou-
dig omdat het in het belang van alle Vlamingen is. 
Arm of rijk, jong of oud. Het Vlaams Belang is bo-
vendien geen klasse- of standenpartij, maar de enige 
echte volkspartij. Het Vlaams Belang trekt dan ook 
volop de kaart van een leefbare en veilige gemeente en 
dat wordt ook onze inzet voor de toekomst.

Nico Creces
Voorzitter Regio Leuven 

Uw vertegenwoordigers
gemeenteraad

Kamer Van VolKs-
Vertegenwoordigers

Peter Naulaerts
0476 483 700
Rode 106, 3272 Testelt
Peter.naulaerts@
telenet.be

Hagen Goyvaerts
Huttelaan 21
3001 Heverlee 
0497 280 434
hagen.goyvaerts@dekamer.be
www.hagengoyvaerts.org

Vlaams parlement

Felix Strackx
F. Aertgeertsstraat 51
3128 Baal
0495 484 437
felix.strackx@vlaamsparlement.be

Joris De Vriendt
Voort 43
3272 Testelt
0484 128 233
joris.de.vriendt@telenet.be

Maria Van der Bruggen
0473 852 593
Lijsterstraat 37
3270 Scherpenheuvel

Joris De Vriendt
Voort 43
3272 Testelt
0484 128 233
joris.de.vriendt@telenet.be

proVincieraad

ocmwraad

Nico Creces
0499 28 18 39
Diestsesteenweg 623
3202 Rillaar
Nico.creces@telenet.be 

Willy Smout
013 32 37 07
Schellekensberg 64
3290 Schaffen
Willy.smout@telenet.be

Wim Van Dijck
0475 703 286
wim.vandijck@vlaamsparlement.be 
www.wimvandijck.be



Overvloed aan parkeerplaatsen

Vooral in centrum Scherpenheuvel is de 
situatie om te jammeren Er is een over-
vloed aan parkings, vijf in totaal. De 
centrale plaatsen voor en naast het stad-
huis, de plaatsen achter de Mariahal, de 
grote parking aan den Egger en dan wat 
verder gelegen, de parking achter het 
Boemelke en aan het kerkhof. Terwijl 
de parking aan het stadhuis overdag 
vol staat met langparkeerders, moet ik 
spijtig genoeg vast stellen dat de overige 
parkings dikwijls bijna leeg staan. Be-
woners en bezoekers die een kort bezoek 
brengen aan het centrum zijn daarvan 
het slachtoffer. 

Wildparkeren tegengaan
De laatste tijd is er in het centrum een 
vorm van wildparkeren in zwang. Au-
tobestuurders nemen parkeervrije zones 
opnieuw in, men parkeert waar men 
wil, zonder dat er maar iemand ingrijpt. 
Straatmeubilair wordt beschadigd en 
het uitzicht vergald. Hoeveel nieuwe 

vuilbakken en paaltjes gaan er dit voorjaar door de belas-
tingbetaler al moeten betaald worden? Ondertussen zijn er 
bewoners die niet eens hun boodschappen kunnen uitladen in 

eigen straat. Alle logica is dus zoek op 
dit ogenblik.

Het studiebureau dat het mobiliteits-
plan heeft opgesteld, stelt voor dit op 
te lossen door een zonebeleid. Het par-
keren blijft gratis maar er komen zones 
voor langparkeerders, kortparkeerders 
die snel even een boodschap willen 
doen en bewoners. Het Vlaams Belang 
staat volledig achter dit plan maar wil 
dat het snel wordt uitgevoerd. Zulke 
plannen staan of vallen natuurlijk bij 
de handhaving. Gezien het huidige 
gedoogbeleid, waarbij toeristen mogen 
parkeren waar ze willen, stellen we ons 
daar vragen bij. Voor de meerderheid is 
er blijkbaar een probleem om de politie 
opdracht te geven op meer regelmatige 
basis te controleren. Men wil deze taak 
afschuiven naar een privéonderneming, 
iets waar wij ons serieuze vragen bij 
stellen! 

Beurtelings parkeren respec-
teren
Niet alleen in het stadscentrum loopt er 
heel wat mis, in de andere deelgemeen-
ten is het al even erg. Het beurtelings 
parkeren bijvoorbeeld is vaak een la-
chertje. De dag na de wissel om 19 uur s 
’avonds staan er nog steeds voertuigen 
aan de verkeerde kant van de weg ge-
parkeerd. De politiediensten rijden er 
gewoon door en reageren niet. Aan de 
schoolpoorten zouden sommigen met 

de wagen het klasje van de kinderen willen binnen rijden. Als 
antwoord hierop zou men een parkeervrije zone van 100 me-
ter moeten opleggen voor de veiligheid van de kinderen en er 
strenge controle op uitoefenen! Maar wat doet de politie? “Ik 
stond er bij en ik keek er naar!” De rol van de politie in het 
mobiliteitsbeleid is blijkbaar dringend aan evaluatie toe! Een 
beleid zonder duidelijke afspraken en een goede controle kan 
immers nooit werken.

Meer info: Maria Van der Bruggen 

Beterschap pas na de verkiezingen

Na vijf jaar eindelijk een mobiliteitsplan 
van de meerderheid

“Parkeerbeleid ontbreekt. 
En onze veiligheid dan?!”

In februari stelde 
de meerderheid een 
mobiliteitsplan voor. Rijkelijk 
laat als je het ons vraagt. 
De uitvoering zal voor 
het grootste deel na de 
gemeenteraadsverkiezingen 
vallen. Qua timing goed 
gekozen, zo hoef je geen 
beslissingen te nemen die 
mensen in het kieshokje 
zouden kunnen afstraffen. 
En zo blijft de boel maar 
aanmodderen. Vooral 
de afwezigheid van een 
parkeerbeleid is ergerlijk. 
Na de heraanleg van enkele 
centra zou je denken dat men 
meteen ook een plan zou 
gehad hebben om het parkeren 
ordelijker te laten verlopen. 
Niets is minder waar. 



SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de 
achterzijde van het aanslagbiljet voor de 
belastingen foto’s plaatsen van de bestuur-
ders van de Belgische banken. “Dan weten 
de mensen waarom ze zoveel belastingen 
moeten betalen.” Dat klinkt leuk, maar 
klopt niet helemaal. De hoge 
belastingdruk is niet alleen 
de schuld van de bankiers, 
maar vooral van de traditio-
nele partijen. 

500.000 euro 
per jaar 
Maar het wilde idee van 
Tobback opent wel heel wat 
mogelijkheden. Misschien 
moet er ook een foto bij 
van de socialistische spoor-
bazen? Die verdienen elk 
zo’n 500.000 euro per jaar 
en de spoorwegen draaien 
nog altijd vierkant. Ook al 
krijgt de NMBS jaarlijks 

3 miljard euro belastinggeld. En kan er 
op de elektriciteitsfactuur een foto van 
Freya Van den Bossche? Liefst in een rood 
kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor 
zorgde dat elektriciteit hier een luxepro-
duct is geworden…

 SP.a-ers op belastingbrief?!

 Belastingverhogingen:
 Vlamingen betalen de rekening

Terwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro 
moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen 
om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat 

vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn. 

U had er misschien nog niet bij 
stilgestaan, maar de kans is groot 
dat u momenteel voor de staat aan 
het werken bent. Als gevolg van de 
torenhoge lasten op arbeid wer-
ken we met z’n allen de eerste 
zeven maanden van het jaar voor 
de Belgische staat. De regering-
Di Rupo laat het alvast niet 
aan haar hart komen en 
snijdt nóg dieper in 
het Vlaamse vel. Zo 
komen er een 
ve r m i n d e -
ring van de 
aftrek van 
pensioen- en 
woonsparen , 
een BTW-verhoging 
op betaaltelevi-

sie, extra accijnzen op tabak en alcohol 
en een daling van de aftrek op 

kinderopvang. 

Uit cijfers van de Fe-
derale Overheid blijkt 
dat vooral de Vlamin-
gen het gelag zullen 

moeten betalen. Meer dan 
twee derde van de bespa-

r ingsmaatregelen 
zijn voor Vlaande-
ren, terwijl Brussel 
en Wallonië steeds 

meer geld krijgen.

Wie zei er ook weer dat 
er geen nieuwe belastin-

gen zouden komen?

 Een beter 
Vlaanderen 
voor een 
lagere prijs

Meer mensen 
langer aan 
het werk om 

de duurzaamheid van 
onze sociaal model te 
garanderen. Dat is de 
uitdaging die ons de 
komende jaren te wachten 
staat.

Daarom stelde het Vlaams Belang 
een vernieuwd sociaal-economisch 
programma voor. De sociaal-econo-
mische kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië is zo groot geworden dat 
een federaal beleid gedoemd is om te 
falen. Ondanks de op til staande ‘his-
torische staatshervorming’ ontbreekt 
het de gewesten aan elke vorm van 
bevoegdheid om een eigen beleid te 
voeren, gericht op de eigen noden en 
troeven. Het mag dus niet verwonde-
ren dat België en dus ook Vlaanderen 
in nagenoeg alle socio-economische 
internationale rangschikkingen ach-
teruit boert. De veel te hoge loonkost 
jaagt onze bedrijven richting Oost-
Europese lageloonlanden met een 
stijgende werkloosheid tot gevolg. 
Door zijn hoge productiviteit en 
werkzaamheidsgraad heeft Vlaan-
deren nochtans de troeven in han-
den om opnieuw tot de economische 
wereldtop te behoren en de beste ga-
rantie om de welvaart en het welzijn 
voor alle Vlamingen te garanderen. 
Enkel een drastische ommezwaai en 
dus de overdracht van alle relevante 
bevoegdheden kan hiervoor zorgen. 
Maar zoals u weet stuit dit telkens op 
een Franstalig njet. Vlaamse onaf-
hankelijkheid is dan ook niet langer 
een te nemen politieke optie, het is 
een economische noodzaak.

SMS “sociaal” + 
naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt het 
programma 
GRATIS.
(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)



De nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al 
een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor 
van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg 

meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.  

Zeggen dat dit land een uiterst laks 
veiligheids- en Justitiebeleid kent, is 
een open deur intrappen. Ook in het 
regeerakkoord van Di Rupo I blijft 
de straffeloosheid behouden. Effec-
tieve straffen zijn eerder uitzonde-
ring dan regel en gevangenisstraffen 
tot drie jaar worden in de praktijk 
niet uitgezeten. Ook is er nog steeds 
geen daadwerkelijk jeugdsanc-
tierecht en blijft ook het vrij-
latingsbeleid, waarbij de 
wet-Lejeune bepaalt 
dat veroordeelden 
na één derde van 
hun straf kunnen 
worden vrijgela-
ten, ultralaks. 

Afscheidnemend 
magistraat Freddy 
Troch trad ons alvast 
bij door te verklaren dat 
hij zich grote zorgen maakte over de 
positie van de slachtoffers en de bur-
gerlijke partijen. “Door deze wet drei-
gen zij nog meer te verzwakken tegen-
over de verdediging”(De Standaard, 
03.05.2011). Het Vlaams Belang was 
trouwens de énige partij die de bui al 
zag hangen en tegen de wet stemde in 
het parlement.

In Brussel mag alles
De invoering van de Salduz-wet werd 
al snel gevolgd door een omzendbrief 
van het Brussels parket, waarin een 
lijst wordt opgesteld van misdrijven 

waarvoor verdachten niet 
langer verhoord moeten 

worden. Diefstallen 
met inbraak, au-

todiefstallen, be-
dreigingen, ge-
weld tegen po-

litie, drugs-
b e z i t … 
Het hoort 
a l l e m a a l 
thuis in het 
lijstje van 

zogenaamde 
‘kleine’ mis-

drijven die niet 
meer leiden tot een 

onmiddellijk verhoor. Verdachten 
mogen na identificatie doodleuk naar 
huis. Of zoals gerechtsjournalist José 
Masschelin het verwoordt: “Je moet 
in Brussel al haast een moord of een 
aanslag plegen om nog van je vrij-
heid beroofd te worden” (Het Laatste 
Nieuws, 04.01.12). Zo hoort u het ook 
eens van een ander.

SMS “Anke” + naam 
en adres naar 3111 
en u ontvangt 
het boek “HoeR 
nocH SlAvIn”.

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 
3,05 euro)

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

VrijheiD of 
islam?
DurVen kiezen
Hoofddoeken en kledijvoorschrif-
ten, juridische discriminatie en 
maatschappelijke marginalisering... 
De islam vernedert en onderdrukt 
vrouwen.

Het boek ‘Hoer noch sla-
vin - vrouwen en islam’ 
is een aanklacht tegen 
de vrouwonvriende-
lijke islam. Vrouwen 

zijn overigens het 
eerste en belang-
rijkste slachtoffer 
van de toenemen-
de islamisering.

‘Vrouwen tegen 
i s lamiser ing’ 
wil een dam 
opwerpen te-
gen de radicale 

islam. Als Vlaam-
se vrouwen moeten 
we durven kiezen: 
"Vrijheid of islam!".

www.vrouwentegenislamisering.be

 Salduz-wet: 
Criminelen 
in de watten 
gelegd

Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen

•	 Nultolerantie,	ook	voor	“kleine”	criminaliteit.

•	 Extra	ondersteuning	en	mankracht	voor	politie	en	magistratuur.

•	 Afschaffing	Wet-Lejeune:	effectieve	uitvoering	van	opgelegde	straffen.

•	 Invoering	van	snelrecht	en	een	kordaat	jeugdsanctierecht,	naar	het	
voorbeeld van onze buurlanden.

•	 Een	kordate	uitwijzingspolitiek	voor	criminele	vreemdelingen.

Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger 
of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdrin-
gen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het 
Vlaams Belang eist:

Bestel
het boek via sMs

Vrijheid of islam?

Durven kiezen !



 Vuile truukjes in aanbestedingen 
voor maaltijden

Vlaams Belang en LDD verzetten zich bij monde van Joris De 
Vriendt, Andy Bonnyns en Tom Aerts tegen de gunning van een veel 
te dure aanbesteding van maaltijden door het OCMW van Scher-
penheuvel-Zichem aan hun collega’s van buurgemeente Laakdal. 
Het OCMW-bestuur speelt met belastinggeld om de collega’s van 
Laakdal aan extra inkomsten te helpen. De maaltijden die het zo aan-
koopt, zijn de helft duurder dan deze die twee privéondernemingen 
aangeboden hebben. Het gaat toch over een bedrag van 200.000 euro 
dat niet ten voordele van onze inwoners kan worden besteed maar 
geschonken wordt aan de buren van Laakdal.

Gebrek aan objectiviteit

Een eerste prijsvraag werd stopgezet toen 
bleek dat het aanbod van de keuken van 
Laakdal veel te duur was tegenover hetgeen 
ervaren traiteurs konden aanbieden. Daarom 
werden de voorwaarden aangepast. Het proe-
ven van de maaltijden zou plotseling veel 
meer de doorslag geven dan de prijs. En zo 
gebeurde. De jury die welgeteld één maaltijd 
moest testen, was samengesteld uit sleutelfiguren van het OCMW. 
Deze bepaalden dat de soep van de concurrentie toch ietwat aan de 
flauwe kant was en gaf Laakdal de meeste punten. In totaal won het 
half zo dure aanbod van OCMW-Laakdal het van de concurrenten 
met amper 3,5 punten verschil op 100. Begrijpe wie kan. Nu willen 
we wel dat de maaltijden die het OCMW aan huis levert van topkwa-
liteit zijn maar men moet ons niet proberen wijs te maken dat één 
proefsessie door rechtstreeks belanghebbenden, op een objectieve 

manier de kwaliteit van de maaltijden kan beoordelen. De traiteurs 
waren goedkoper en even goed van kwaliteit. De goedkoopste had 
moeten winnen en het contract moeten krijgen! Geen verhaaltjes van 
“de soep was wat slap”! 

Geen vriendjespolitiek

De Raad van State vernietigde de beslissing van het OCMW op basis 
van een procedurefout. De meerderheid van CD&V en VLD besliste 
echter opnieuw voor het duurdere Laakdal. Nadien werd er nog een 

speciale zitting gehouden om een advocaat aan 
te stellen die de beslissing van de meerderheid 
moet verdedigen want de benadeelde onderne-
mingen nemen de manipulaties niet. Dat gaat 
de belastingbetaler opnieuw geld kosten! De 
OCMW-raadsleden 
zullen zich blijven 
verzetten tegen deze 
vriendjespolitiek op 
kosten van de belas-
tingbetaler. Met deze 

straffe stoot heeft de meerderheid in onze 
ogen alle vertrouwen verloren! Het menu 
dat de meerderheid opdient op deze ma-
nier, dat is pas slappe kost! En nogmaals, 
op de kosten van ons allemaal!

Verdere informatie: Joris De Vriendt 

“Het OCMW-bestuur 
speelt met belastinggeld 
om hun collega’s van 

Laakdal aan extra inkomsten 
te helpen.

“

Vlaams Belang ook actief in 
OCMW- raad

Op het einde van zijn man-
daat nemen we afscheid van 
raadslid Andy Bonnyns uit 
Zichem. Andy sticht een ge-
zin en verhuist naar Diest. 
Hierdoor komt opvolger 
Joris De Vriendt in de Raad 
voor Maatschappelijk Wel-
zijn. 
Andy wil de inwoners van 
Scherpenheuvel-Zichem be-
danken voor hun vertrouwen. Hij hoopt via zijn 
inzet binnen het Vlaams Belang evenveel voor 
de mensen van Diest te kunnen doen als voor de 
mensen van Scherpenheuvel-Zichem. Hij bedankt 
ook de Vlaams Belangers in de afdeling Scher-
penheuvel-Zichem voor de jarenlange goede sa-
menwerking. Ook binnen de OCMW-raad was er 
een goede geest van samenwerking en dialoog. 
Vooral de samenwerking met LDD-raadslid Tom 
Aerts is intens. Wanneer de twee kritische raads-
leden uit de raad elkaar kunnen versterken leidt 
dat tot een betere oppositie. In samenwerking met 
Tom werd er menig dossier aangekaart en opge-
volgd en kreeg de meerderheid geen vrij spel.

Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem 
werkt aan lijstvorming!

Nog een half jaar scheiden ons van de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober. Het lokale Vlaams Belang werkt volop aan haar lijst. De 
hoofdlijnen zijn reeds gekend maar een volledige lijst indienen, wordt 
moeilijk. Bij ons zijn er immers geen postjes te verdelen. Wat we no-
dig hebben zijn mensen met een overtuiging die hun nek durven uitste-
ken. Vele van de kandidaten van de vorige lijst hebben onze gemeente 
verlaten. Op hen kunnen we uiteraard geen beroep meer doen. 

We zijn ervan overtuigd dat heel wat mensen al of niet stilzwijgend 
achter de ideeën en het programma van onze partij staan. Op hen wil-
len we beroep doen om onze lijst te versterken. Sommigen doen alsof 
het Vlaams Belang is uitgeteld. Niets is minder waar! Het Vlaams Be-
lang is en blijft die radicale ideeënpartij die door nuchter denkwerk 
zorgt voor een frisse wind. Sommigen vinden het zinloos voor een 
partij op te komen die weinig kans maakt in het bestuur te komen. 
Maar wij durven stellen dat er al genoeg postjespakkers klaarstaan om 
water in hun wijn te doen als ze maar in de meerderheid geraken. Ook 
ten koste van hun programma. 

Voor een gezonde democratie is een sterke oppositie meer dan no-
dig. Ook zonder bestuursmandaat bewijzen vele Vlaams Belangers dat 
men kan wegen op het beleid. Heeft u interesse of kent u mogelijke 
kandidaten of wil u gewoon weten hoe dat in z’n werk gaat, kandidaat 
zijn op een gemeenteraadslijst, laat het ons weten. We komen langs 
voor een vrijblijvend gesprek. 



Flitscamera’s zijn geen oplossing 
voor veiligheidsproblemen! 

Snelheidscontroles moeten dienen om de veiligheid 
te verhogen en niet om de kassa te vullen! Maar 
snelheidscontroles alleen zijn niet genoeg. Vaak is het 

veel beter om de weg anders en beter in te richten. Niet om 
allerlei hindernissen op te richten of om een wildgroei te 
hebben aan ronde punten.

Op sommige plaatsen in onze gemeente is 
er wel degelijk een probleem van overdre-
ven snelheid. De borden van bebouwde kom 
worden heel dikwijls niet gerespecteerd. Het 
Vlaams Belang pleit daarom voor een betere 
inrichting van de weg. Niet door het in het 
rondstrooien van bloembakken en beton-
blokken die als een plotse hindernis voor de 
neus opduiken. Niet door het plaatsen van 
flitspalen op plaatsen waar je door de aard 
van de weg al vanzelf sneller gaat rijden, 
niet door verkeersdrempels en wegversmal-
lingen waardoor je alleen maar nodeloos 
moet afremmen en opnieuw versnellen.

Zo is er het voorbeeld van de Schransstraat, 
waar je van de snelweg afkomt en de Hoens-
berg kruist. Na een dramatisch ongeval waar 
een voetganger bij omkwam had N-VA het 
initiatief genomen om samen met kartel-
partner CD&V te manifesteren voor een 
veiliger kruispunt. Na overleg tussen de 
bevoegde overheden wordt er nu iets aan 
gedaan…. Een flitspaal zal het kruispunt in 

de gaten houden. Dat is het resultaat van de 
actie. Dat is nu net niet de oplossing die wij 
voorstaan! Aan de kant Aarschot wordt de 
weg aangepast zodat je trager het kruispunt 
nadert, de Schransstraat zou plaatselijk ook 
een andere inrichting krijgen en aan de kant 
Scherpenheuvel zou er niets veranderen. We 
houden scherp in de gaten of er niet eerst 
een flitspaal komt en dan pas de aanpassin-

gen! We hebben de burgemeester hierover 
ondervraagd en gesteld dat een flitspaal hier 
niet de oplossing is maar dat ten volle ge-
bruik moet worden gemaakt van oplichtende 
wegmarkeringen met een reliëf dat je ook 

voelt als je het kruispunt nadert en je op die 
manier zelf je snelheid aanpast. Ook aan de 
kant Scherpenheuvel. We houden het in de 
gaten!

Meer info: Joris De Vriendt 

Nieuwkomer op de lijst is Koen Vran-
ken van de Keiberg. Koen is secretaris 
van de afdeling en werkt als metser-
ploegbaas in een familiale bouwonder-
neming.

Op plaats twee staat Maria Van der 
Bruggen uit Schoonderbuken. Maria 
werkt als onthaalbediende in Leuven en 
zetelt in de gemeenteraad sinds 2006.

Voormalig voorzitter en jarenlang sterk-
houder van de afdeling, Peter Naulaerts, 
vond dat het tijd was voor aflossing en zal 
de lijst duwen. Peter is technicus in Aar-
schot en zit reeds in de gemeenteraad sinds 
2000.

Voorzitter Joris De Vriendt zal de lijst 
trekken. Joris is 46 jaar, werkt voor de 
Vlaams Belang- studiedienst in Brussel en 
is vader van vier kinderen. Joris woont in 
Testelt, is een verwoed doe-het-zelver en 
natuurliefhebber. Joris is gemeenteraadslid 
sinds 2010.

Hoofdlijnen lijst Vlaams Belang gekend!

“Een flitspaal zal het 
kruispunt in de gaten 
houden. Dat is nu net 

niet de oplossing die wij 
voorstaan!

“



 Opnieuw asielrecord

Het Vlaams Belang heeft er meermaals voor 
gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en 
immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers 

worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479 
asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in 
meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese 
gemiddelde.

Voor een goed begrip vermelden we dat 
achter één asieldossier meerdere personen 
schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen 
door de asielinstanties traditioneel met 
een derde wordt vermeerderd. Concreet 
betekent dit dat vorig jaar - alleen al via 
de asielpoort - zo’n 34.000 vreemdelingen 
het land binnen wandelden. Dat is een stad 
als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Vlaams Belang 
eist kordaat 
uitwijzingsbeleid
Ondanks het feit dat de asielstroom almaar 
verder blijft aanzwellen en dit land een 
topbestemming voor asielzoekers blijft, 
worden geen extra middelen voorzien 
voor het terugkeerbeleid, wel integendeel. 
Hoe de nieuwe regering met een dergelijke 
politiek de asielstroom eindelijk denkt in 
te dammen, blijft een raadsel. Een conse-
quent uitwijzingsbeleid blijft immers het 
sluitstuk van elke geloofwaardige asielpo-
litiek. Wanneer uitgeprocedeerden en ille-
galen niet daadwerkelijk uit het Beloofde 
Land worden gezet, is om het even welke 
asielwet tot mislukken gedoemd.

Immigratie:
Land van melk en honing

In het licht van 
het migratiedebat 
dat zich aandient 
stelt het Vlaams 
Belang een gloed-
nieuwe en sterk 

onderbouwde immigratiebrochure 
voor. Onder de titel ‘Land van melk 
en honing’ gaan Bruno Valkeniers en 
Filip De Man dieper in op de talrijke 
immigratiemisbruiken en formuleren 
ze concrete voorstellen om de immi-
gratiestroom in te dijken.

 2006 2007  2008 2009 2010 2011

Asielaanvragen
per jaar

Energie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land. 
Door de hoge taksen op energie (21% BTW én 
allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel 

stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen 
slagen er niet langer in om hun factuur 
van gas en elektriciteit te betalen. Elek-
triciteit werd vorig jaar zomaar eventjes 
33 procent duurder. We betalen nu al 20 
procent meer dan in Nederland, 45 pro-
cent meer dan in Groot-Brittannië en 56 
procent meer dan in Frankrijk. Niet al-
leen de producenten strijken al te grote 
winsten op, maar ook de verdelers. De 
gemeenten zijn hier aandeelhouders.  
Via hun politiek gekleurde mannetjes 
in de raden van bestuur proberen 
ze zo veel mogelijk centen af te 
romen. CD&V, Open VLD 
en SP.a melken op die 
manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte
Het waanzinnige subsidiebeleid 

drijft de elektriciteitsfactuur nog 
verder de hoogte in. En straks 
komt daar nog de rekening van de 
windmolens bij. Met dank aan mi-
nister Freya Van den Bossche (SP.a). 
Het standpunt van het Vlaams Be-
lang is duidelijk: de heffingen op 
energie moeten naar omlaag en de 

BTW moet van 21 naar 6 procent. 
Energie is geen luxe maar een 

basisbehoefte en moet dus 
betaalbaar blijven. Voor 

iedereen!

 Vlaams Belang eist 
betaalbare energie!

SMS “Immigratie” 
+ naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt deze 
brochure GRATIS.

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

Bestel
via sMs

Lancering ‘Vlaams 
Belang-journaal’
U zal het ook al gemerkt hebben. Het 
Vlaams Belang komt in de media am-
per nog aan bod. In kranten of op ra-
dio en televisie worden we angstvallig 
verzwegen. Een recente studie van de 
Universiteit Antwerpen toonde dit nog 
maar eens aan. Gezien het niet in onze 
aard ligt om bij de pakken te blijven 
zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat de stem van de Vlaamse onderbuik 
wél doet weerklinken.

Breek zelf de mediaboycot 

van het Vlaams Belang

en bekijk het Vlaams Belang-journaal 

op www.vlaamsbelang.org/inbeeld


