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De Leuvense volksstem

leuven.vlaamsbelang.org

Op 14 oktober aanstaande trekken we naar 
de stembus om een nieuwe gemeenteraad 
en provincieraad te kiezen. Daarom is het 
voor iedere politieke partij belangrijk om 
haar standpunten kenbaar te maken. Ook 
het Vlaams Belang heeft inmiddels een 
volledig verkiezingsprogramma uitgewerkt. 
Als sociale volkspartij komt het Vlaams 
Belang openlijk op voor de verzuchtingen en 
de problemen van de gewone Leuvenaars.

Voor het Vlaams Belang zijn de volgende 
vragen belangrijk: In welke stad willen we 
leven? Voelen we ons nog thuis in deze stad? 
Hoe willen we in onze stad leven? Hoe maken 
we van Leuven een leefbare en veilige stad? 

Worden we als Leuvenaar door het bestuur 
beschouwd als een nummer of willen we een 
stad op mensenmaat? Hoe kunnen we ons in 
deze stad ontplooien?

Vlaams Belang wil een kordate aanpak van 
criminaliteit, van armoede, vervreemding, 
islamisering en betaalbaar wonen. Maar 
ook andere uitdagingen moeten aangepakt 
worden. Hoe kunnen we de tweedeling 
verhelpen tussen rijk en arm in onze stad? 
Hoe zullen we de lokale handel bevorderen? 
Hoe kunnen we voetgangers, fietsers en 
autobestuurders een veilige mobiliteit 
waarborgen? Hoe ondersteunen we 
een ruimer aanbod aan cultuur, 

Duidelijke keuzes maken

In Leuven een woning huren of kopen 
wordt alsmaar duurder. Voor het Vlaams 
Belang mag Leuven geen eiland worden van 
enkel goedverdieners die zich dit kunnen 
veroorloven. De Leuvense samenleving moet 
bestaan uit een goede mix van mensen uit 
alle lagen van de bevolking. Wie hier is 
opgegroeid moet ook hier kunnen blijven 
wonen.

Het kan niet dat de kinderen moeten uitwijken 
naar andere gemeenten omdat het in Leuven 
onbetaalbaar is geworden. Het probleem 
van “betaalbaar wonen” moet aangepakt 
worden zodat de Leuvense gezinnen en 

Betaalbaar wonen

sport en ontspanning tegen een betaalbare 
prijs? Hoe maken we een beleid op maat 
van senioren, jeugd en gehandicapten? 
Enzoverder.

Op 14 oktober aanstaande kunt u alles bij 
het oude laten, of u kunt kiezen voor een 
partij die duidelijke prioriteiten stelt en die 
werk wil maken van een veilige en leefbare 
stad op mensenmaat. Voor die uitdagingen 
kunt u op het Vlaams Belang rekenen. Leuven 
moet Leuven blijven!

Hagen 
Goyvaerts

Lijsttrekker

alleenstaanden aan 
een behoorlijke 
en betaalbare 
huisvesting geraken. 
Daarom kiest het 
Vlaams Belang 
voor een krachtig en 
sociaal woonbeleid 
met voorrang aan de 
Leuvenaars.

Tammara Van 
Biesen
2de plaats
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Leuven is een kennisstad en we mogen 
terecht fier zijn op de vele instellingen en de 
prestigieuze universiteit. Leuven is echter meer 
dan dat. Het stadsbestuur moet aandacht 
hebben voor al zijn inwoners, ook voor hen 
die moeten rondkomen met een beperkter 
inkomen of een lagere scholingsgraad 
hebben. Ook zij hebben het recht om in 
Leuven hun thuis uit te bouwen. Daarom 
moet een bestuur zijn beleid aanpassen en 
voor eenieder de nodige aandacht hebben, 
in iedere levensfase, van jong tot oud. Het 
beleid mag voor geen enkele inwoner een 
negatieve weerslag hebben en mag er zeker 
niet toe leiden dat er mensen uit de boot 
vallen. Het bestuur moet een beleid voeren 

waar iedereen beter van wordt. Het Vlaams 
Belang wil een meer sociaal beleid op maat 
van de Leuvenaars.

Noël 
Coninx

17de plaats
Gewezen 

gemeenteraadslid

Een stad waar men zich 
thuis voelt

Wie om zich heen kijkt stelt vast dat er in 
Leuven veel anderstalige communicatie 
in het straatbeeld aanwezig is. Culturele 
evenementen, sportactiviteiten, naamgeving 
van winkels, tot zelfs de naamgeving 
van Leuvense parkjes worden 
vaak in een vreemde taal 
benoemd om “in” te 
zijn. Ook onze taal is 
voldoende rijk om ze 
creatief te gebruiken. 

Het Vlaams Belang 
wil tegen deze trend 
ingaan en het Vlaams 
karakter van Leuven haar 
verdiende uitstraling geven. 
Handelaars en verenigingen die 

Een stad met een Vlaamse 
identiteit

kiezen voor Nederlandstalige communicatie 
met hun klanten willen we waarderen met 
een jaarlijkse prijs. Leuven, hoofdstad van 
Vlaams-Brabant, moet ook de Vlaams-

nationale feestdag op 11 juli meer in 
de kijker zetten.

Het stadsbestuur kan aan 
elke nieuwe inwoner een 
Vlaamse leeuwenvlag 
aanbieden om 11 juli als 
feestdag nog extra op te 
luisteren.

Lut Detavernier
4de plaats

Leuven is in sneltempo aan het vervreemden. 
In 2017 hadden volgens cijfers van 
socioloog Jan Hertogen reeds 41% van 
de inwoners van onze stad een 
migratieachtergrond, dubbel 
zoveel als het gemiddelde voor 
het Vlaams Gewest (20%). 

Dat maakt de integratie 
van nieuwkomers een stuk 
moeilijker en zorgt bovendien 
dat voorzieningen voor onze 
eigen mensen onder druk komen 
te staan, zoals u onder meer 

Een migratieneutrale stad
op de pagina hiernaast kan lezen. Onze 
partij pleit er dan ook voor om onze stad 

'migratieneutraal' te maken: 
we willen een verdere 

instroom ontmoedigen, 
zodat het aandeel 
allochtonen in 
Leuven op zijn 
minst niet verder 
stijgt. We denken 
daarbij aan een 
'vreemdelingentaks' 

zoals die in enkele 
andere gemeenten 

reeds bestaat, aan een voorrangsbeleid 
voor Leuvenaars in onder meer de sociale 
huisvesting en tenslotte om een stopzetting 
van het overdreven knuffelbeleid tegenover 
migrantenorganisaties allerhande.

Voor het Vlaams Belang moet Leuven Leuvens 
kunnen blijven. Voor migranten die zich 
aanpassen en die onze normen, waarden en 
cultuur respecteren zijn we graag gastvrij, 
maar we moeten ook grenzen durven stellen!

Jeroen Bolckmans
3de plaats

Een leefbare stad is een stad die bereikbaar 
is voor iedereen. Het huidig circulatieplan 
leidt op een aantal plaatsen tot een lokaal 
verkeersinfarct. Deze problemen moeten 
doordacht weggewerkt worden. Straten 
afsluiten zodat alle verkeer in een trechter 
gedwongen wordt is geen oplossing.

Zelf fiets ik graag maar men mag niet 
vergeten dat niet iedereen fysiek in staat 
is om zich met een fiets te verplaatsen. 
Trouwens, heel wat roekeloze fietsers mogen 
wel wat meer rekening houden met de 
voetgangers. Fietsers wanen zich momenteel 
te veel koning in de stad. Terwijl bijvoorbeeld 
de Noormannenstraat en de Ierse 
Predikherenstraat er als een lappendeken 
vol putten bijligt, met gevaarlijke toestanden 
voor fietsers tot gevolg, krijgt deze geen 
voorrang op een prestigeproject zoals de 
heraanleg van Blijde Inkomststraat.

Een gezonde mix waarbij iedereen, zowel  
voetganger, fietser als 

auto, zich vlot kunnen 
verplaatsen met 

respect voor elkaar 
maakt van de stad 
een leefbare en 
t oeganke l i j k e 
stad.

Jan Meulepas
Lijstduwer

Mobiliteit is 
geen luxe

Lees ons volledige
programma

op leuven.vlaamsbelang.org
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De wachtlijsten bij sociale 
huisvestingsmaatschappij Dijledal 
worden alsmaar langer en nemen een 
onaanvaardbare omvang aan. Op basis 
van cijfers die het Vlaams Belang opvroeg 
bij minister Homans (N-VA) stonden er op 
31/12/2016 (meest recente cijfers) zowat 
3.693 unieke kandidaten op de wachtlijst 
van SHM Dijledal.

Kandidaten moeten gemiddeld 4 
jaar wachten voordat zij een geschikt 
appartement toegewezen krijgen en tot 
10 jaar voor een woning. Veel behoeftige 
Leuvenaars vallen bijgevolg uit de boot en 
moeten zich noodgedwongen wenden tot 
de private huurmarkt, die voor hen helaas 
maar al te vaak veel te duur en bijgevolg 
onbetaalbaar is.

Anderzijds wordt de sociale huisvesting 
geconfronteerd met een toenemende 
concentratie-vorming. Steeds meer 
vreemdelingen wenden zich tot de sociale 

Sociaal wonen in cijfers

Toenemende vervreemding
huisvesting. De cijfers spreken voor zich. 
Bijna de helft van de sociale woningen 
worden toegewezen aan mensen met een 
buitenlandse nationaliteit. In 2016 gebeurde 
voor de SHM Dijledal 41,7% van de 
toewijzingen aan vreemdelingen: 7,2 % aan 
EU en 34,5 % aan niet-EU-vreemdelingen. 
Dat is een veel groter aandeel dan het 
aandeel van de vreemdelingen binnen 
de totale Leuvense bevolking (18 % op 
31/12/2016) . Er is dus sprake van een 
oververtegenwoordiging van vreemdelingen 
bij de SHM Dijledal.

De cijfers over de toewijzing van sociale 
woningen aan vreemdelingen zijn slechts het 
topje van de ijsberg. De grote meerderheid 
van de niet-Europese vreemdelingen in ons 
land (zoals Turken en Marokkanen) heeft 

via de zgn. Snel-Belg-Wet inmiddels de 
Belgische nationaliteit verworven. Mensen 
met de dubbele nationaliteit zijn in deze 
cijfers niet mee opgenomen. Het werkelijke 

aantal mensen van niet-Belgische afkomst 
ligt nog een pak hoger.

Ondertussen stellen de vele duizenden 
erkende asielzoekers ook hun kandidatuur 
op de sociale woningmarkt. Door hun 
asielstatuut hebben ze immers dezelfde 
rechten als een staatsburger. Dergelijke 
toestand zorgt voor een nog grotere 
onrechtvaardigheid ten aanzien van de 
Leuvenaars.

Om de sociale huisvesting leefbaar te 
houden wil het Vlaams Belang, naar Deens 
model, een toewijzing van sociale woningen 
bij voorrang aan de eigen staatsburgers. Het 
aandeel van de vreemdelingen in de sociale 
huisvesting moet worden beperkt tot het 
aandeel in de bevolking.

Door een dergelijk beperkend 
toewijzingsbeleid kan bovendien niet 
alleen de concentratievorming in de sociale 
huisvesting een halt worden toegeroepen, 
maar komen er tevens sociale woningen vrij 
voor autochtone Leuvenaars met een laag 
inkomen die nu geconfronteerd wordt met 
lange wachtlijsten.

Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid
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Ondanks de gene-
reuze onderwijs- en 
opleidingskansen die 
hen worden geboden, 
blijft de allochtone te-
werkstell ingsgraad 
ontstellend laag. In 
geen enkel ander 

Europees land ligt het percentage 
uitkeringsafhankelijke allochtonen 
zo hoog als in België. Terwijl de 
tewerkstellingsgraad bij Vlamingen 
net geen 8 op 10 bedraagt, is dat 
bij allochtonen amper 4 op 10, zo 
blijkt uit nieuwe cijfers.

Bij asielzoekers is de toestand nog 
dramatischer. Slechts 2 op 10 van 
hen is aan de slag. De ‘experts’ en 
politici die blijven herhalen dat de 
nieuwkomers van vandaag garant 

staan voor de pensioenen van 
morgen kunnen maar beter stil-
letjes in een hoekje kruipen. 

Amper 4 op 10 allochtonen werkt 

76% 41% 19% Bron: Actiris, FOD werkgelegenheid, Steunpunt Werk

Percentage dat werkt binnen beroepsactieve leeftijd

VLAMINGEN

NIET-EUROPESE  
ALLOCHTONEN

ASIELZOEKERS

www.vlaamsbelang.org | 02 219 60 09 | facebook.com/vlbelang  twitter.com/vlbelang 

Aantal moslims binnenkort
Als we niet ingrijpen, zal het aan-
deel moslims in dit land de volgen-
de jaren exponentieel toenemen. 

Diegenen die voor een proces van 
bevolkingsvervanging waarschu-
wen, kunnen niet langer weggezet 

worden als fantasten of pa-
niekzaaiers. Dat blijkt uit 
een nieuwe studie van 
het onderzoeksinstituut 
‘Pew Research Center’. 
Het gerenommeerde 

studiecentrum becijferde 
dat het aandeel mos-

lims in dit land 
– zélfs in het 
geval van een 
complete im-
migrat ies top 
– tegen 2050 

zal verdubbelen. De reden daar-
voor is simpel: moslims zijn gemid-
deld dertien jaar jonger en zetten 
gemiddeld dubbel zoveel kinderen 
op de wereld. In het geval van een 
sterke immigratie – zoals we die de 
afgelopen jaren kenden – zou dit 
land over dertig jaar zo’n 3 miljoen 
moslims tellen. 

Beslissende jaren

Het gaat hier voor alle duidelijk-
heid om voorzichtige prognoses. 
De werkelijke evolutie zou nog 
dramatischer kunnen zijn. Boven-
dien spreekt het rapport enkel over 
de te verwachten toename van het 
aantal moslims. De toenemende im-
migratiedruk vanuit de niet-islami-
tische delen van Zwart-Afrika blijft 

hierbij dus 
buiten be-
schouwing.

De studie toont in ieder geval 
één zaak glashelder aan: de poli-
tieke beslissingen van de komende 
jaren zijn bepalend voor hoe dit 
land er morgen uit zal zien. On-
dertussen zou zelfs de grootste 
optimist tot het besef moeten geko-
men zijn dat onze samenleving ten 
gronde wordt gericht als het roer 
niet meteen wordt omgegooid. Als 
we onze kinderen en kleinkinderen 
nog een leefbare toekomst willen 
gunnen, moet de massa-immigratie 
worden gestopt.

Tom Van Grieken 
nationaal voorzitter

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar 

0468 22 11 33 en ontvang een 
gratis proefpakket en onze  
immigratiebrochure. 

 Surf naar 
vlaamsbelang.org/lidworden

Mail naar  
info@vlaamsbelang.org

x2

België  
blijft in 
koppeloton 
belastingdruk
De vreugdekreten van bepaalde re-
geringsleden ten spijt blijft de belas-
tingdruk in dit land torenhoog. Dat 
blijkt uit nieuwe cijfers van het Eu-
ropese statistisch bureau Eurostat. 
Met een totale fiscale druk van 47 
procent halen we het op twee na 
slechtste resultaat van Europa. Eens 
te meer bewijzen de cijfers dat de 
taxshift vooral een taxlift betekent.


