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Financiën: 
donkere wolken

Vreemde capriolen 
sportbeleid
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Burgemeesters moeten niet flauw doen over 
Brandweerhervorming van hun eigen regering!
De CD&V en Open-VLD-burgemeesters 
van een aantal Hagelandse steden en ge-
meenten, waaronder ook de burgemeester 
van onze stad, protesteerden onlangs 
tegen de plannen van minister-NON-
Joëlle Milquet voor de hervorming van de 
brandweer. 

Wanneer de plannen van de federale rege-
ring er door komen, zou dat betekenen dat 
er aan vrijwilligerskorpsen te hoge eisen 
zouden worden gesteld. Men vreest dat vele 
vrijwillige brandweerlieden zouden afhaken 
en de kosten voor brandweer de pan zullen 
uitrijzen. Een terechte vrees, onze nationale 
parlementsleden senator Yves Buysse en ka-
merlid Peter Logghe hebben hier reeds langer 
voor gewaarschuwd. Maar de burgemeesters 
spelen een schijnheilig spelletje! Het zijn hun 

partijen die hierover moeten beslissen want 
zij zitten in de federale regering di Rupo. 
De burgemeesters van de regeringspartijen 
of hun parlementsleden moeten niet flauw 
doen, laat hun ministers maar op tafel klop-
pen! Ofwel bevestigt hun alarmkreet dat hun 
ministers in  die regering niets te zeggen heb-
ben. Daar hebben ze dan zelf voor gezorgd, 

die regering heeft geen meerderheid bij de 
Vlaamse leden van het federale parlement. 
De burgemeesters zouden beter hun bood-
schap doorgeven in Brussel en de regerings-
plannen dan maar laten afblokken. Zo niet 
verliezen ze hun geloofwaardigheid. 
Het Vlaams Belang is overigens de enige 
partij in de gemeenteraad die met Joris De 
Vriendt een raadslid heeft die regelmatig 
vragen stelt en voorstellen doet over de wer-
king van de brandweer. Het Vlaams Belang 
heeft steeds gepleit voor een verbetering van 
training en materiaal 
van onze lokaal vrijwillig 
brandweerkorps. 

Vicky Aerts
bestuurslid

aertsvicky6@gmail.com

donkere financiële wolken Blijven Boven 
scherpenheuvel-Zichem hangen!

Eind vorig jaar, tussen de feestdagen door, 
werd de gemeenteraad uitgenodigd de fi-
nanciële meerjarenplanning voor de ko-
mende 5 jaar en het budget voor 2014 goed 
te keuren. 

U weet natuurlijk al een tijdje dat onze stad 
met een enorme schuldenberg is opgezadeld. 
Een zestig miljoen ongeveer. De meerderheid 
probeert u wijs te maken dat men daarom 
moet besparen. Maar echte besparingen zijn 
er amper en bovendien staat voor elke euro 
minderuitgaven een lastenverhoging van 3 
euro. Dat is niet ernstig te noemen. 

Bovendien wordt de schuldenberg binnen de 
volgende 5 jaar amper afgebouwd en daalt de 
schuldratio (verhouding totale schuld tegen-
over de inkomsten)van een in vakliteratuur 
beschreven onverantwoorde dikke 200% 
naar de status zorgelijk... Een gezond finan-
cieel beleid is er dus niet... De burgemeester 

probeerde nog een laatste maal het weinig 
overtuigende verhaal van de krisis boven te 
halen maar dat kwam niet overtuigend over. 

Opvallend was de stilte aan de kant van 
OpenVLD, de partij die tijdens de verkie-
zingen nog geloofde in financieel mooi weer 
maar nu misschien begint te beseffen wat een 
aantal van hun schepenen de laatste jaren 
heeft uitgevreten.... 

Met een lastenverhoging van een paar hon-
derd euro per gezin weten degenen die ge-
stemd hebben voor de coalitiepartijen van 
september 2012 (Cd&V en Open VLD) 
maar ook die van 2006 (kartel CD&V/N-VA 
en Open VLD) wat ze in ruil hebben gekre-
gen. Zeg niet dat het Vlaams Belang u nooit 
gewaarschuwd heeft! 

Joris De Vriendt
raadslid, afdelingsvoorzitter. 

        STEMADVIES

Europees ‘president’ Herman Van Rompuy heeft een stemadvies gegeven: stem Vlaams Belang! Grapje, zo heeft hij 
dat natuurlijk niet gezegd, maar in een interview met De Tijd en het Nederlandse dagblad Trouw liet hij wel ver-
staan dat er in Vlaanderen maar één eurokritische partij is. Een goed verstaander weet wat hem/haar te doen staat. 
“Hier in België is het eurokritische ook wel toegenomen, maar de grote politieke partijen, buiten het Vlaams Belang, 
zijn vóór Europa.” Wij zijn voor het échte Europa en dus tégen het EU-monster van Van Rompuy en Verhofstadt. 
Leuk dat Van Rompuy nog wat reclame voor ons maakt.  

ACTUA KORT



COALITIE OPENVLD 
EN CD&V BREEKT 

MEER DAN ÉÉN VER-
KIEZINGSBELOFTE!

 
Een van die verkiezingsbeloftes die wer-
den ingeslikt is het behouden van het 
gratis parkeren! 

Maar men geeft er een creatieve draai aan. 
Men gebruikt het voorwendsel dat bezoe-
kers en toeristen ook moeten meebetalen. 
Terwijl andere gemeenten het betalend 
parkeren afschaffen om meer toeristen 
en kooplustigen aan te trekken, gaat men 
het hier invoeren! De mensen die van de 
bezoekers moeten leven gaan dat graag 
horen! 

Bovendien wil men niet enkel doen be-
talen in het centrum van Scherpenheu-
vel maar ook op de randparkings en in 
Averbode en Zichem! Dit “vernieuwend” 
beleid zou de stadskas jaarlijks 300 000 

euro moeten opbrengen. Daarvoor wil 
men en beroep doen op een privaat par-
keerbedrijf dat uiteraard winst moet ma-
ken. Ofwel haalt men het vooropgestelde 
financieel doel niet en zit de financiële 
meerjarenplanning slecht in elkaar ofwel 
zullen de parkeerlasten torenhoog oplo-
pen. Want om de beoogde opbrengst te 
behalen moet het parkeerbedrijf ook per-
soneel inzetten dat ook moet betaald wor-
den door de parkeertickets. Men stelt het 
voor alsof inwoners van Scherpenheuvel-
Zichem vrijgesteld zullen worden van par-
keerbijdragen.Gaat men dan elke inwoner 
een parkeerkaart uitreiken? Dat willen we 
wel zien gebeuren. 

U zal dus binnen enige tijd voor uw be-
zoek aan het centrum van Scherpenheuvel 
moeten betalen. Maar u zal ook moeten 
betalen als u rond de markt van Zichem 
een pint wil gaan pakken of in Averbode 
naar de bibliotheek wil! Wat een vooruit-
strevend plan.... U kan er op rekenen dat 
we dit met hand en tand zullen bestrijden!

Joris De Vriendt

meerderheid Blaast koud en warm 
i.v.m. een turnhal voor thor 
De sportclub Thor die de verschillende 
vormen van gymnastiek maar ook dans 
aanbiedt en ook de grootste sportclub is 
met het grootste aantal jeugdige leden, 
heeft dringend nood aan een turnhal. 

In de wijde omgeving is de club toonaan-
gevend voor een aantal disciplines voor de 
gymnastiek maar het ontbreekt de club aan 
een geschikte infrastructuur. De laatste jaren 
heeft de club zich kunnen behelpen door te 
investeren in extra materiaal voor veiligheid 
maar een groot deel van de oefeningen kun-
nen in de huidige zaal, de turnzaal van de la-
gere school te Zichem, niet getraind worden.  

Raadslid Joris De Vriendt interpelleerde de 
schepen van sport hierover tijdens de ge-
meenteraad van begin december. Hij maakte 
de problematiek duidelijk door volgende ver-
gelijking: “Als de turners van Thor basketters 
zouden zijn zouden ze moeten trainen op een 
half veld met slechts 1 korf”.

De schepen van sport gaf toe dat er nu einde-
lijk iets aan moet gebeuren. En er zijn moge-
lijkheden! Thor heeft zelf contact gelegd met 
de provincie en het departement sport van 
de Vlaamse overheid die een turnhal willen 
subsidiëren met een bovengemeentelijke wer-

king. Het is voor Thor geen enkel probleem 
om aan die criteria te voldoen. Natuurlijk 
vragen de eventuele partners ook een inbreng 
van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. 

Op de sportterreinen in Averbode is het mo-
gelijk snel een dergelijke hal te realiseren. De 
gronden liggen er. De stad zou op die manier 
een pilootgemeente voor de gymanstieksport 
kunnen worden voor een éénmalige investe-
ring van ongeveer 450 000 euro. Dat is toe-
vallig net het bedrag dat de stad opzijgezet 
heeft om gronden te kopen aan de Egger. 
Laat ons dus niet in de val trappen dat het 
geld er dus niet is… 
  
In zijn antwoord op de interpellatie en de 
vragen van Joris De Vriendt, bleef de sche-
pen koud en warm tegelijk blazen. Het hals-
starrige neen uit het verleden is verdwenen, 
toch wil men het voorlopig houden bij het 
administratief ondersteunen van het project 
en het voorzien van de gronden. Een echte 
investering is dat dus niet. We hadden van de 
schepen toch wat meer moed verwacht maar 
misschien groeit het inzicht nog!
  

Joris De Vriendt
fractievoorzitter gemeenteraad

joris.de.vriendt@telenet.be

In het advies van de sportraad over de 
meerjarenplanning stond het duidelijk te 
lezen, de sportraad is niet tevreden over het 
absolute gebrek  langetermijnbeleid ivm de 
sportinfrastructuur, er is geen overleg en 
prioriteiten worden op een onduidelijke 
manier vastgelegd. 

En over gebrek aan communicatie gesproken, 
de sluiting van het zwembad werd natuurlijk 
pas aangekondigd nadat de sportraad de gro-
te lijnen van de meerjarenplanning had goed-
gekeurd…  Het is duidelijk dat het beleid van 
vorige schepen Decat niet alleen de culturele 
infrastructuur onbetaalbaar heeft gemaakt 

maar ook op vlak van de sportinfrastructuur 
de bal misgeslagen heeft. Huidig schepen 
Peetermans probeert hierin nu opnieuw een 
lijn te krijgen. Maar waar de meerderheid 
naar toe wil, dat  is, ook na de vastlegging van 
de meerjarenplanning door de meerderheid, 
niet helemaal duidelijk. 

Wat we wel ondertussen allemaal weten is 
dat vastgelegd is dat het zwembad tegen 1 
juli 2016 moet sluiten. Ondertussen probeert 
men samen met privé-partners en met steun 
van Vlaamse overheid en andere gemeenten 
een nieuw zwembadproject op poten te krij-
gen maar het vreemde is dat men die doel-
stelling niet zwart op wit dierf inschrijven in 
de meerjarenplanning! Bovendien blijft men 
vasthouden aan de verdere uitbouw van een 
sportsite op de Eggersberg. De schepen heeft 
voor het aankopen van gronden een budget 
van 500 000 euro. Maar men heeft geen geld 
om daar ooit de nodige infrastructuur te 
ontwikkelen. Bovendien zijn de sportvereni-
gingen geen vragende partij. Een eventueel 
nieuw zwembad kan men gerust op de plaats 
van het bestaande zwembad bouwen! 

vreemde capriolen 
i.v.m. de sportinfrastructuur
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 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 -  19/01/2014
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meerderheid proBeert al jaren 
stijging inBraken te minimaliseren, 
nieuwe cijfers BewijZen het tegendeel!

Terwijl de meerderheid 
de afgelopen jaren het 
stijgende aantal inbra-
ken probeerde te mini-
maliseren, lazen we in 
het Nieuwsblad op 17 
januari het volgende: 

“Uit cijfers van de federale 
politie blijkt dat het glo-

baal aantal aangegeven criminele feiten in de 
eerste helft van vorig jaar het laagste ooit is sinds 
2000. Maar het aantal woninginbraken piekt. 
In Scherpenheuvel-Zichem zien we dezelfde 
tendens. Het aantal misdrijven piekte in 2005 
op 618 om daarna geleidelijk terug te zakken 
naar 437 in 2012.Het aantal inbraken stijgt 
de laatste paar jaren bijzonder snel. In 2009 
waren er nog maar 15 maar vorig jaar klokten 
we af op 51 inbraken.” 

Onze partij heeft hierover in de gemeente-
raad regelmatig de burgemeester ondervraagd 
maar die haastte zich steeds te melden dat 
het hier nogal meevalt. Bovendien heeft de 
CD&V-Open-VLD coalitie recent de pre-
mies rond inbraakpreventie verlaagd! Onze 
fractie betreurt dan ook deze maatregelen 

en hebben ons ongenoegen geuit in de ge-
meenteraad. De mensen moeten verder on-
dersteund worden in hun investering inzake 
preventie.

wat met toekomstig 
politieBeleid? 

Bovendien ijveren wij voor een kordate aan-
pak van alle criminaliteit in onze stad. Dat 
we hiervoor nauwlettend op het toekomstig 
politiebeleid zullen moeten toezien, blijkt wel 
uit de plannen waarmee de nieuwe korps-
oversten van onze politiezone Demerdal 
rondliep. Hij wilde het aantal nachtploegen 
terugbrengen tot 1 interventieploeg die zelf 
moest beslissen over haar prioriteiten. Deze 

maatregel werd voorlopig in de koelkast ge-
stopt maar de reputatie van de korpsoverste 
laat vermoeden dat we een en ander scherp 
in het oog moeten houden. Zijn prioriteiten 
liggen immers eerder bij organisatorische her-
vormingen dan bij efficiënte criminaliteitsbe-
strijding en preventie.  

als de deur openstaat komen 
ongenode gasten Binnen... 

De recente cijfers bevestigen eindelijk wat 
iedereen rond om zich vaststelt. Rondtrek-
kende bendes, waaronder een sterk aandeel 
uit Oost-Europa en met name Roma, vinden 
in onze gemeente sinds een aantal jaren een 
gedroomd actieterrein. Gezien het opengren-
zenbeleid van alle partijen, uitgezonderd het 
Vlaams Belang, zal deze problematiek er niet 
op verbeteren! Het Vlaams Belang is de enige 
partij die tegelijk ijvert voor een beter veilig-
heidsbeleid en tegen het 
opengrenzenbeleid van de 
EU. U weet voor wie te 
stemmen op 25 mei! 
 Koen Vranken

Gemeenteraadslid
vranken_koen@me.com

bron grafiek: Het Nieuwsblad 

MEETING

ZONDAG 23 MAART
STADSSCHOUWBURG , ANTWERPEN, 14 UUR

TOESPRAKEN DOOR 
anke van dermeersch

filip dewinter

BarBara pas

geert wilders
gerolf annemans

MISPLAATSTE EUFORIE
Justitieminister Turtelboom (open VLD) kondigde in december met 

veel poeha aan dat er zes(!) Marokkaanse gevangenen werden teruggestuurd naar 
hun land van herkomst. De 1200 andere gedetineerde Marokkanen hoeven zich dus 
niet direct zorgen te maken. De afgelopen 16 jaar werden er in totaal slechts 16 
uitgeleverd. “Tegen dat tempo is de laatste Marokkaanse gevangene uitgewezen in 
3213,” aldus Kamerlid Filip De Man. Hij stelt voor om het geld voor ontwikke-
lingssamenwerking te gebruiken voor het bouwen van Marokkaanse gevangenissen. 
“Indien Marokko dit aanbod weigert, moet de kraan voor ontwikkelingssamenwer-
king onverbiddelijk toegedraaid worden. (…) Het uitblijven van een consequent te-
rugkeerbeleid voor criminele vreemdelingen is in tijden van budgettaire krapte niet 
langer te verantwoorden.”

ACTUA KORT


