
In Vlaanderen worden zowat 1 op 3 so-
ciale woningen toegewezen aan immi-
granten. De laatste jaren is er ook in onze 
stad een sterke instroom van niet-Europese 
vreemdelingen. Deze krijgen voor het vin-
den van een woning alle steun. Voor onze 
mensen is er in Diest en Scherpenheuvel-Zi-
chem ondertussen een wachtlijst van 10 
jaar! Het Vlaams Belang hekelt dat onze 
sociale huisvesting alsmaar meer wordt ge-
zien als een sociaal vangnet voor buiten-
landse gelukzoekers. We zeggen klaar en 
helder: er moet een rem gezet worden op 
de instroom van niet-Europese immigran-
ten. Alle vluchtelingopvang in onze stad 
moet stoppen. Ons lokaal bestuur moet 
voorrang geven aan onze mensen. 

Het Vlaams Belang wil een strengere 
aanpak van dierenmishandeling en 
dierenverwaarlozing en wil zowel een 
beter toezicht op de naleving van de 
wetgeving op het dierenwelzijn als bij 
overtreding een consequente bestraffing. 
Het Vlaams Belang pleit ook voor de op-
richting van een lokale dienst Dierenwel-
zijn. Bovendien dient in alle politiezones 
minstens een inspecteur te worden opge-
leid tot een deskundige inzake dieren-
welzijn zodat effectief processen-verbaal 
worden opgesteld die leiden tot gerech-
telijke vervolging of een gemeentelijke 
administratieve sanctie (GAS). Opvan-
ginitiatieven moeten beter ondersteund 
worden. De provincie moet coördineren. 

Onze mensen opnieuw op de eerste 
plaats zetten. Dat is onze ambitie. Ter-
wijl 1 op 6 landgenoten in armoede 
leeft, blijven wij het OCMW van de 
wereld spelen. Dat moet stoppen. 

Met uw steun maken we van 
Scherpenheuvel-Zichem op-
nieuw een aangename, vei-
lige en sociale omgeving 
waar we ons thuis voe-
len. Met uw steun wordt 
Scherpenheuvel-zichem 
weer van óns!

Suzy WOUTERS
Lijsttrekker  

Scherpenheuvel-Zichem

Men wil u aanpraten dat de misdaad en 
het aantal inbraken in onze stad daalt. 
Niets is minder waar. Inwoners voelen 
zich in de steek gelaten. Reeds jaren 
worden Buurt Informatie Netwerken ge-
vraagd. Het bestuur blijft tegenwerken. 
Vlaams Belang wil bovendien dat er op-
getreden wordt tegen elke daad die de 
onveiligheid verhoogt. Consequent en al-
tijd. Dat gaat dus heel wat verder dan een 
politieoptreden ten aanzien van straat- en 
geweldcriminaliteit. Nultolerantie moet 
ook gelden voor druggebruik, vandalis-
me en werkelijke overlast. Samenwerking 
met inwoners, meer interventieploegen 
en slimme camera’s zijn maatregelen die 
snel kunnen helpen. Doen, niet praten!

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

WEER VAN ONS!
SOCIALE HUISVESTING: WELZIJN: 
ONZE MENSEN EERST OOK VOOR DIEREN 

CRIMINALITEIT: 
KORDATE AANPAK 

“Nood aan een  
lik-op-stuk beleid!”

“Dierenmishandeling 
moet strenger bestraft 

worden.”

“1 op 3 sociale  
woningen wordt  
toegewezen aan  

immigranten. Dat 
moet stoppen.”
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EERST
ONZE
MENSEN

EEN HART VOOR 

In ruil voor de hoogste belastingen 
ontvangen onze senioren de laagste 
pensioenen van Europa. Vreemdelin-
gen die nooit iets hebben bijgedragen, 
kunnen vanaf dag 1 wél onbeperkt ge-
nieten van onze sociale voorzieningen. 
Daarom eisen wij een immigratiestop.
 
Ook de pijnlijke kloof tussen het gemid-
deld pensioen en de gemiddelde rust-
huisfactuur moet worden aangepakt. 
Het Vlaams Belang pleit daarom voor 
een maximumfactuur in de rust- en 
verzorgingstehuizen. De rusthuisfac-
tuur mag nooit hoger zijn dan het wet-
telijk pensioen. Punt! 

“De rusthuisfactuur 
mag nooit hoger 

zijn dan het  
wettelijk pensioen.”

“Massa- 
immigratie  

ondergraaft onze 
samenleving.”

ONZE MENSEN
Onze samenleving kreunt onder de 
massale immigratie. Sinds Francken 
aan het roer staat, kwamen bijna een 
half miljoen migranten naar ons land. 

Dat zorgt voor enorme problemen op 
het vlak van huisvesting, mobiliteit, on-
derwijs en criminaliteit. Om nog maar 
te zwijgen over de samenlevingscon-
flicten die er het gevolg van zijn. 

Daarom pleit het Vlaams Belang voor 
een vestigingsstop voor niet-Europese 
vreemdelingen. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

ONZE CULTUUR
BESCHERM VLAANDEREN: 

Vlamingen moeten zich thuis kunnen 
voelen in hun eigen streek. Het be-
houd van het Vlaams karakter van 
onze streek is dan ook zeer belang-
rijk. 

Het Nederlands moet in Vlaanderen 
niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en 
cultuurtaal zijn, maar moet in onze 
steden en gemeenten ook de om-
gangstaal blijven. In het straatbeeld 
moeten Nederlandstalige reclameop-
schriften gebruikt worden. 

ONS LAND

“Vlamingen moeten 
zich thuis voelen in 

eigen streek!”


