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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaan-
deren. Ook in Scherpenheuvel-
Zichem zette het Vlaams Belang 
een sterk resultaat neer.  

Dat wij ondanks moeilijke omstandig-
heden – denk maar aan het vreemde-
lingenstemrecht en de 105.000 nieu-
we Belgen die er onder deze regering 
bijkwamen – fors vooruitgaan, is een 
prestatie van formaat. In totaal stem-
den meer dan een half miljoen Vlamin-
gen voor het Vlaams Belang.  

Overwinning van de gewone 
Vlaming 

Dit is niet alleen een overwinning voor 
het Vlaams Belang. Het is een overwin-
ning van de gewone Vlaming die zich 
verzet tegen de toenemende immigra-

tie die onze welvaart, onze cultuur en 
ons sociaal model op de helling zet. 
Dit is ook een overwinning voor al 
degenen die zich niet meer begrepen 
voelen door de traditionele politici die 
elke voeling met de realiteit hebben 
verloren. 

Invasie halt toeroepen!

Het stof van de lokale verkiezingen 
is amper gaan liggen of de Vlaamse, 
federale en Europese parlementsver-
kiezingen dienen zich aan. Nu de im-
migratiecrisis een nieuw hoogtepunt 
bereikt, is het van het grootste belang 
dat onze partij versterkt uit de stembus-
slag komt om de invasie een halt toe te 
roepen. Indien we onze sociale zeker-
heid en onze manier van leven willen 
behouden, is er immers nood aan een 
complete ommezwaai. Onze zuster-

partijen in Oostenrijk en Italië bewij-
zen alvast dat het kan. Met uw steun 
maken we het ook waar in Vlaande-
ren!

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
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IN DE GEMEENTERAAD
UW STEM

Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O Lid worden van het Vlaams Belang
O Een gratis infopakket

O Meehelpen bij de verkiezingen
O Een verkiezingsbord plaatsen in mijn tuin

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode:.................................Gemeente:...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post:........................................................................................................

Conform de wetgeving 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 via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

DOE MEE MET HET VLAAMS BELANG

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

RUDI VANCAUWENBERGH
Gemeenteraadslid
57 jaar, Scherpenheuvel. Arbeider. 
Rudi werkt in een plaatselijke KMO en is heel begaan met het sociale leven in onze 
stad. Reeds 5 jaar zet hij zich met hart en ziel in voor onze partij. Hij wil zich 
engageren zodat de problemen met onze infrastructuur eindelijk ernstig aangepakt 
worden. 

vancauwenberghrudi@gmail.com

SUZY WOUTERS
Gemeenteraadslid
50 jaar, Keiberg. Logistiek assistent.
Suzy is een nieuw gezicht in de gemeenteraad, maar al sinds 2012 actief als 
bestuurslid van het Vlaams Belang. Ze heeft een groot hart voor mens én dier. Een 
leefbare maatschappij voor onze (klein)kinderen is haar streefdoel. 

suzy.wouters@gmail.com

JORIS DE VRIENDT
Fractievoorzitter
52 jaar, Testelt. Technisch consulent.
Joris is vader van vier kinderen en zit reeds 13 jaar in de gemeenteraad voor het Vlaams 
Belang. Sinds zijn jeugd is hij actief in vele Vlaamsnationale en andere organisaties. 
Hij heeft een passie voor erfgoed, natuur en het landelijke leven.
 
joris.de.vriendt@telenet.be



VB informatie

Tijdens de installatievergadering van 
de gemeenteraad op 2 januari is Rudi 
Vancauwenbergh verkozen als lid van 
de politieraad. Hij zal onze kiezers 
vertegenwoordigen in een belangrijk 
orgaan waar hij de verscheidene 
pijnpunten in onze stad gaat 
aankaarten. Hij wil vooral de nadruk 
leggen op extra beveiligingscontroles 
waar het écht nodig is. Met vragen of 
opmerkingen kan u Rudi contacteren 
via vancauwenberghrudi@gmail.com 
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Brigitte Gielen is de eerste opvolgster  
voor de gemeenteraad en zal zich 
inzetten in de bibliotheekraad en het 
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. 
Bieke gaat de politieke werking van de 
afdeling ondersteunen. Ook bij haar kan 
u terecht voor vragen of opmerkingen: 
brigittegielen@protonmail.com
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Op zaterdag 23 februari om 18u zal 
de tweede Vlaamse Smulavond van 
de afdeling Scherpenheuvel-Zichem 
plaatsvinden in zaaltje 't Klaverke 
naast de kerk in Schoonderbuken. U 
wordt ontvangen met een glaasje cava 
en een haoje gevolgd door een heerlijk 
kaas- en vleesbuffet. Abdijbieren en 
lekkere wijnen zijn ruim voorradig. 

De prijs is €18 per persoon. Voor meer 
info of om in te schrijven, kan u contact 
opnemen met Brigitte Gielen via 
0470 944 669. Gelieve vooraf 
te reserveren en te betalen op 
rekeningnummer BE68 0682 4118 1534.

Zaal ’t Klaverke, Houwaartstraat 
336, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 
(Schoonderbuken)

De drie gemeenteraadsleden zijn UW 
STEM in de gemeenteraad. Vaak voelen 
mensen zich niet gehoord, voelen ze zich 
door de politiek opzij gezet. Daarom 
zijn wij er, om de belangen van Vlaamse 
mensen  en al wie zich voor onze 
samenleving wil inzetten, te verdedigen. 
De rechtlijnige oppositie van het Vlaams 
Belang controleert de stadsbestuurders, 
stelt de vragen die u wil stellen, beoordeelt 
elk voorstel op inhoud en verdiensten 
maar durft kritisch de negatieve aspecten 
blootleggen. Wij laten ons niet de 
mond snoeren, maar komen ook met 
eigen voorstellen. Wij willen ons vooral 
concentreren op volgende zaken: 

• Het asielcentrum in het Peeterskasteel 
hoort niet thuis in onze gemeente. 
Elders is staatsinfrastructuur genoeg. 

• Een vestigingsstop voor mensen 
die zich niet kunnen of willen 
aanpassen aan onze samenleving. 

• Een ernstig politiebeleid is nodig om 
criminaliteit en asociaal gedrag aan 
te pakken. Meer patrouilles, ook 
in burger, zijn nodig om inbraken 
en drughandel terug te dringen.  

• Ondernemers in onze stad moeten 
ondersteund worden. Een beleid 
dat leven en activiteit brengt in 
onze kernen dringt zich op. Onze 
troeven worden niet uitgespeeld! 

• In onze wegen- en waterinfrastructuur 
zitten nog te veel zwakke punten. 
Een prioriteitenplan moet worden 
opgesteld en uitgevoerd.

Vanaf deze legislatuur zal de gemeenteraad 
ook als OCMW-raad fungeren. De 
persoonlijke dossiers van de mensen zullen 
voortaan behandeld worden door het 
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
Philip Vervloesem is vanuit de afdeling 
naar voor geschoven om te zetelen in dit 
comité.

Hij is reeds 30 jaar werkzaam als 
verpleegkundige in het ziekenhuis en sinds 
15 jaar actief als thuisverpleegkundige 
in bijberoep. Hierdoor komt hij vaak in 
contact met mensen in sociale of financiële 
moeilijkheden.

Philip wil zich verdiepen in de mogelijkheden 
van het comité om ondersteuning te 
organiseren voor hulpbehoevenden en ook 

de werking ervan te helpen uitbouwen. Indien 
u vragen of voorstellen heeft voor Philip 
kan u hem bereiken op philipvervloesem@
hotmail.com.

Streefdoelen van onze 
gemeenteraadsleden

Zorgen voor 
ONZE mensen!



U tankt vooral de 
schatkist vol
 
Nergens in Europa betaalt u meer voor een liter diesel dan 
in België. Andere traditioneel ‘dure diesel’-landen zoals Ita-
lië, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk moeten 
ons land nu laten voorgaan. Grootste boosdoener 
is het zogenaamde ‘cliquetsysteem’ dat de 
overheid invoerde. Dat systeem zet de helft 
van een prijsdaling van diesel om in een 
accijnsverhoging. In de eerste helft van 
2018 kwam het systeem acht keer in 
actie met acht prijsverhogingen tot 
gevolg. De accijnzen op diesel en 
benzine brachten de Belgische 
staat vorig jaar niet minder dan 
5,5 miljard euro op. Een stijging 
van één miljard op amper vier jaar 
tijd. Of hoe uw vermaledijde die-
selwagen dienstdoet als een ware 
jackpot voor de schatkist. 

Neen tegen de  
kilometerheffing 
Als klap op de vuurpijl besliste Vlaams minister Ben Weyts 
om de autofactuur nóg verder de hoogte in te jagen, door 

de invoering van een kilometerheffing. Hierdoor zal auto-
rijden tot een vijfde duurder worden.

Het Vlaams Belang verzet zich tegen deze 
asociale maatregel. Een dergelijke be-

lasting bestaat nergens in Europa. Bo-
vendien is het absurd dat de structu-
rele verkeersopstopping - waarvoor 
deze regering verantwoordelijk is 
- misbruikt wordt om nóg dieper in 
de zakken van de mensen te zitten. 
Blijkbaar vergeten de regerings-
excellenties, met dienstwagen en 
chauffeur, dat de wagen voor veel 
mensen niet alleen vrijheid maar 
ook bittere noodzaak is.

Waar gaat uw belastinggeld 
naartoe in 2019? 

Voor wie wil weten waar zijn belastinggeld zoal naartoe gaat, is een duik in de Belgische begroting 
een absolute must. Het Vlaams Belang dook in het Belgische begrotingsontwerp van dit jaar en kwam 
opnieuw tot een aantal opmerkelijke conclusies:

UW AUTO: JACKPOT VAN DE OVERHEID

57%
Overheid 30%

producent

13%
leveranciers

Bron: Belgische Petroleumfederatie

Islamzuil: 7 miljoen euro
Zo stijgen de uitgaven voor islamitische erediensten met maar 
liefst 42 procent op amper een jaar tijd. Waar er in 2018 4,5 
miljoen euro richting islamzuil werd versast, stijgt dat dit jaar tot 
meer dan 7 miljoen euro. 

Asielopvang: 266 miljoen euro
Ook de uitgaven voor de opvang van asielzoekers blij-
ven pieken. De kostprijs voor de opvang van asielzoekers 
wordt dit jaar op 266 miljoen euro geraamd. 

Vreemdelingenzaken: 150 miljoen euro De Dienst Vreemdelingenzaken, dat is de dienst die onder meer in-staat voor de asielaanvragen, kost de belastingbetaler in 2019 een slordige 150 miljoen euro.  

Koningshuis: 37 miljoen euro 
De uitgaven voor het koninklijk circus staan in schril 
contrast met de wild om zich heen slaande armoede in 
steeds meer Vlaamse huiskamers. In 2019 ontvangen ko-
ning Filip en co 37 miljoen euro van uw belastinggeld. 

Senaat: 42 miljoen euro 
Hoewel geen zinnig mens er nog het nut van kan bewij-
zen, blijft de Belgische Senaat een gulzigaard als het op 
belastinggeld aankomt. De werking van deze totaal over-
bodige instelling kost u dit jaar 42 miljoen euro.  


