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Tijd voor een ander beleid!
De gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 komen er aan. Op 
14 oktober 2018 is het aan U 
om te beslissen of het huidige 
stadsbestuur uw stad goed of 
slecht heeft bestuurd?

Werden de vele verkiezingsbeloften van 
Sp.a en CD&V van 2012 gerealiseerd? 
Bent u als bewoner van Leuven tevreden 
over het gevoerde beleid? Bent u als 
handelaar en middenstander tevreden 
over de initiatieven van het stadsbestuur 
of had u meer of beter verwacht? Is het 
stadsbestuur tegemoet gekomen aan de 
noden van ondernemingen die zich in 
Leuven komen vestigen? Hoe ervaart u de 
veiligheid, de leefbaarheid, de netheid 
en de bereikbaarheid van uw buurt? 
Wat vindt u van de huurprijzen die de 
pan uit swingen? Wat vindt u van de 
nagenoeg onbetaalbare woningprijzen 
en de lange wachtlijsten om een sociale 
woning te bemachtigen? Hoe zit het 

met de kinderopvang in uw buurt? Is 
het stadsbestuur tegemoet gekomen aan 
de noden en verzuchtingen van jonge 
mensen, senioren en bejaarden? Kortom, 
heeft het Leuvense stadsbestuur zich in de 
afgelopen periode bezig gehouden met 
de werkelijke bekommernissen van de 
Leuvenaars of is Leuven de laatste jaren 
een elitestad geworden?

Vlaams Belang wil een andere lokaal 
beleid. Waarom zult u vragen? Heel 
eenvoudig omdat politiek over mensen 
gaat en ook omdat iedere Leuvenaar 
recht heeft op een veilige en leefbare 
stad. Een stad met een bestuur dat 
het Nederlandstalige karakter van de 
hoofdstad van Vlaams-Brabant stimuleert. 
Een stad waarin u zich als inwoner 
herkent en thuis voelt. Een stad waar 
u betaalbaar kan wonen en zonder 
wachtlijsten tot 10 jaar voor een sociale 
woning. Kortom, een stad op mensenmaat 
ook voor de gewone Leuvenaar. 

Prestigeprojecten die onbetaalbaar zijn 
voor de meeste Leuvenaars, overdreven 
uitgaven en andere zotte kosten horen 
daar volgens ons niet bij. Het beheer van 
uw belastinggeld als goede huisvader 
des te meer.

Een veilige en leefbare stad, dat wordt 
voor Vlaams Belang de inzet voor 2018, 
voor uw toekomst en die van uw kinderen 
en kleinkinderen. 

Hagen 
Goyvaerts
Lijsttrekker Leuven
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Uw veiligheid,
onze prioriteit!

In het Leuvense verkiezings-
programma neemt het thema 
“veiligheid en leefbaarheid” een 
centrale plaats in. Het Vlaams Belang 
wil een veilige en een leefbare 
stad waar de Leuvenaars zich in 
de eerste plaats thuis voelen. Zo 
wil het Vlaams Belang een fysieke 
veiligheid tegenover criminaliteit 
en verloedering, een identitaire 
veiligheid tegenover immigratie 
en vervreemding en een sociale 
veiligheid tegenover armoede en 
uitsluiting.

Fysieke veiligheid betekent een 
kordate aanpak van de criminaliteit 
omdat iedere Leuvenaar recht 
heeft op veiligheid. De politie moet 
streng optreden tegen elke vorm 
van crimineel gedrag, verloedering, 
vandalisme en overlast. Het Vlaams 
Belang eist meer veiligheid voor de 
Leuvenaars.

Sociale veiligheid betekent een andere 
aanpak van de woonproblematiek. 
Het Vlaams Belang kiest voor een 
krachtig en sociaal woonbeleid 
omdat de Leuvenaars recht hebben 
op een behoorlijke en betaalbare 
huisvesting. Er moeten duidelijke 
huurprijzen komen met huursubsidies 

voor de sociale- en private 
huursector. De toewijzing van sociale 
woningen gebeurt via een openbaar 
wachtregister waarbij de eigen 
inwoners voorrang krijgen bij de 
toekenning.

Identitaire veiligheid betekent dat we 
van het Nederlandstalige karakter en 
de Vlaamse uitstraling van Leuven als 
hoofdstad van Vlaams-Brabant een 
prioriteit maken. Wie wil behoren tot 
de Leuvense gemeenschap moet zich 
als medeburger aanpassen aan onze 
normen, waarden en vrijheden.

Enquête 'Uw mening telt'

Wij willen graag weten wat u denkt! 
Niet omdat we zelf een gebrek aan 
ideeën hebben, maar omdat we met 
uw ideeën rekening willen houden. 

De volgende maanden trekken we 
van deur tot deur om uw mening te 
vragen. Maar u hoeft niet te wachten 
totdat we bij u aan de deur zijn 
geweest.

U kan onze enquête invullen op onze 
website: 

www.leefbaarleuven.be

Wist u dat ...
Langere wachtlijst
Alle cijfers tonen aan dat de 
woningnood in Leuven bijzonder 
groot is. Bij Dijledal blijft het aantal-
kandidaat-huurders alsmaar stijgen, 
de wachtlijst wordt alsmaar langer. In 
2006 waren er nog 2.503 kandidaat-
huurders. Eind 2016 was de wachtlijst 
al opgelopen tot 3.726. Per jaar zijn 
er amper 220 externe kandidaten die 
een woning toegewezen krijgen. Mag 
het dan verbazen dat de wachttijden 
oplopen tot langer dan 10 jaar?

Forse toename uitgaven leefloon
De kosten voor leefloon en leefgeld 
lopen fors op. Het Leuvense OCMW 

gaf hiervoor in 2016 zowat 14 miljoen 
euro uit voor 2.807 rechthebbenden. 
Een stijging van de uitgaven van 35% 
ten opzichte van 2015. Toenemende 
armoede en steun aan vluchtelingen 
zijn de voornaamste oorzaken.

Meer erkende vluchtelingen
Niettegenstaande de dalende 
instroom van vluchtelingen in het land, 
melden zich steeds meer erkende 
vluchtelingen in Leuven. Eind augustus 
ging het om zo’n 1.000 personen, 
voornamelijk alleenstaande mannen 
(75%), waarvan de helft jonger dan 
25 jaar, hoofdzakelijk afkomstig van 
conflictgebieden en Afrika.

Reeds in 2007 heeft Vlaams 
Belang in de gemeenteraad 
zijn bezorgdheid geuit over de 
evolutie die we nu in museum 
M kunnen zien. Gaat het hier 
nog om een museum of gaat 
het eerder om een vermarkting 
van een grootschalig Leuvens 
cultureel gebouw en zijn 
inhoud?

Natuurlijk is het fijn dat Leuven nu 
beschikt over een multifunctioneel 
museumgebouw van een bekende 
architect. Natuurlijk is het eigentijds 
en hip dat het museum nu de 
nieuwste technologische aanwinsten 
kan aanbieden. Natuurlijk is het 
vernieuwend om mensen eens op 
een andere manier te laten kijken 
naar kunst en om kunst een ruimere 
invulling te geven dan we tot hiertoe 
gewoon waren.

Het wordt echter moeilijk om als 
kunstliefhebber de kunstexpressie nog 
te kunnen ervaren bij een bezoek aan 
dit museum. Je botst er ongewild aan 
tegen een waaier van randactiviteiten, 
die met veel digitale en andere drukte 
zorgen voor storende afleiding. Toch 
blijft kunst nog steeds de essentie 
waarvoor een kunstliefhebber een 
toegangskaartje koopt. Wat afleidt 
van deze beleving staat eerder in 
het teken van een pure vermarkting 
van kunst, van een museum dat meer 
met zichzelf bezig is dan met het 
ontsluiten van waardevol kunstbezit 
voor een (niet-selectief) publiek.

Wij blijven pleiten voor een terugkeer 
naar de kern. Kunst met de nodige 
toelichting naar een breed publiek 
brengen omwille van de waarde van 
de kunst zelf, niet omwille van de 
randbeleving. Mag het dus weer even 
om de kunst gaan?

Museum of 
marktplaats



Geen hoofddoeken bij stad en OCMW

Al Ihsaan-moskee ontving sinds 2012  
voor 286.357 euro aan subsidies
Leuvense Al Ihsaan-moskee die 
moslims oproept 'vrouw tik te 
geven als ze zich misdraagt' 
ontving sinds 2012 al 286.357 
euro subsidies.

Chris Janssens: "Minister Homans, trek 
onmiddellijk subsidies van Al Ihsaan 
in en start onderzoek naar houding 
tegenover vrouwen in alle betoelaagde 
moskeeën!"

Naar aanleiding van de berichtgeving 
dat de Leuvense Al Ihsaan-moskee in een 
op haar website gepubliceerde preek 
oproept om "vrouwen een lichte tik te 
geven" wanneer ze zich misdragen 
en "alle andere voorgeschreven zaken 
niet helpen", vraagt Chris Janssens, 
Vlaams Belang-fractievoorzitter in 
het Vlaams Parlement, aan minister 
Homans om de erkenning van deze 
moskee onmiddellijk in te trekken en 
een onderzoek te organiseren naar 

de houding van de andere erkende 
moskeeën tegenover de vrouw.
De Al Ihsaan-moskee is inderdaad een 
moskee die door de Vlaamse regering 
werd erkend. De vorige ministers van 
Binnenlandse Zaken Marino Keulen en 
Geert Bourgeois erkenden in totaal 28 
moskeeën, waaronder deze Leuvense 
moskee. Wanneer een moskee door 
de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur erkend is, is de provincie 
verplicht de moskee te subsidiëren. 
Daardoor ontving Al Ihsaan de voorbije 
vijf jaar in totaal maar liefst 286.357 
euro subsidies. In 2016 ontving Al 
Ihsaan 57.470 euro.

Chris Janssens: "Dat een met 
belastinggeld gefinancierde moskee 
mannelijke moslims oproept om hun 
vrouw tikken te geven, is absoluut 
onaanvaardbaar en bovendien volledig 
in strijd met de erkenningscriteria. 
Bevoegd minister Liesbeth Homans kan 

dit onmogelijk negeren en moet de 
erkenning van deze moskee dan ook 
onmiddellijk intrekken."
Chris Janssens vraagt de minister 
bovendien om ook een onderzoek te 
voeren naar de houding van de andere 
erkende en betoelaagde moskeeën 
tegenover de positie van de vrouw: 
"De islam discrimineert vrouwen en 
beschouwt hen eerder als een soort 
van ‘bezit’ van hun moslimman of 
mannelijke familie. In moskeeën wordt 
aan vrouwen een inferieure plaats 
toegekend.

De Vlaamse regering beweert met 
de erkenning en subsidiëring van 
moskeeën een ‘Vlaamse islam’ te 
willen creëren. Maar precies het 
tegenovergestelde gebeurt: Vlaanderen 
islamiseert. Vlaams belastinggeld 
mag niet misbruikt worden om de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw 
te ondergraven."

In Leuven mag het personeel 
van het OCMW voortaan in 
alle functies een hoofddoek 
dragen, ook in een loketfunctie 
dus.

Dat heeft een meerderheid binnen 
de OCMW-raad (Sp.a, CD&V en 
Groen) beslist. Het Vlaams Belang 
is van oordeel dat ambtenaren zich 
strikt neutraal moeten opstellen in 
hun dienstverlenende opdracht. 
Iedere schijn van partijdigheid 
moet absoluut vermeden worden. 
Een overheid (stad, OCMW, 
…) zou in principe de bewaker 
moeten zijn van de strikte scheiding 
tussen levensbeschouwing (o.a. 
godsdienstige en politieke kentekens 
) en staat. Het neutrale karakter 
van de openbare dienst moet 
gevrijwaard worden.

Het neutraliteitsbeginsel is 
een fundamenteel beginsel 
van onze democratie.

We weten intussen wel dat binnen de 

islam de scheiding tussen godsdienst en 
staat ondenkbaar is en bijgevolg wordt 
er door de politici maar - in naam van 
de tolerantie en de verdraagzaamheid 
- steeds meer toegegeven.

Tolerantie en verdraagzaamheid 
bestaat net in het aanvaarden 
van de afwezigheid van de 
religieuze symbolen (zoals de 
hoofddoek).

We vinden het dan ook onbegrijpelijk 
dat politici alsmaar meer afzien van 
de verworvenheden en de principes 
van de afgelopen decennia vanwege 
het zgn. multiculturele karakter van 
de huidige samenleving (lees: de 

toenemende islamisering van onze 
samenleving). Ook de argumenten dat 
een hoofddoekenverbod meer kwaad 
doet dan goed, een bijkomende 
drempel zou zijn om werk te vinden 
en de emancipatie in de weg zou 
staan, slaan nergens op. Een verbod 
tot het dragen van een sluier of een 
hoofddoek op de werkplek is immers 
niet in strijd met de godsdienstvrijheid. 
Laat ons duidelijk zijn: de hoofddoek 
is niet het verleidelijke symbool 
van een nieuwe identiteit maar een 
uitdrukking van vervreemding en 
verzet tegen onze manier van leven.

Lijsttrekker Hagen Goyvaerts is 
duidelijk: “In de deontologische code 
van de OCMW- en stadsambtenaren 
moet het verboden zijn dat zij bij het 
uitoefenen van hun taak ostentatief 
religieuze symbolen dragen”. Het 
zou getuigen van gezond verstand 
en verantwoordelijkheidszin indien 
iedere politicus achter dit standpunt 
zou staan.



Alle hoeraberichten ten spijt, blijft 
de beruchte ‘Belgenfabriek’ onver-
minderd verder draaien. Vorig jaar 
kregen niet minder dan 41.459 
vreemdelingen een Belgische identi-
teitskaart in de schoot geworpen. Dat 
is een stijging van liefst 58 procent 
in vergelijking met het jaar voordien 
en meteen het hoogste aantal sinds 
2002. Deze evolutie hoeft niet te 
verbazen. De voorwaarden om een 
Belgische identiteitskaart te bemach-
tigen, zijn immers extreem laks. 

Voordeelkaart 

Nog steeds kan een vreemdeling 
die in Vlaanderen woont ‘Belg’ 

worden zonder één woord Neder-
lands te spreken. Bovendien wordt 
de dubbele nationaliteit nog altijd 
toegestaan en hoeft de ‘kandidaat-
Belg’ niet eens te slagen voor een 
burgerschapsexamen. Door deze 
lakse politiek wordt de nationaliteit 
feitelijk gedegradeerd tot een voor-
deelkaart voor de nv België. 

Het Vlaams Belang wil dat einde-
lijk duidelijke en strikte voorwaar-
den verbonden worden aan het 
verwerven van de nationaliteit. 
Net zoals in de school de diplo-
ma’s niet worden uitgereikt aan 
het begin van het schooljaar, maar 
pas nadat de examens succesvol 

werden afgelegd, dient de nati-
onaliteit de bekroning te zijn van 
een geslaagd integratieproces en 
niet omgekeerd.

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

Belgenfabriek draait verder

Traagste groeier 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haver-
klap op de borst klopt met de 
economische groei van ons 
land, blijkt uit cijfers van Eu-
rostat dat België de traagste 
groeier is van de eurozone. 
Zelfs Portugal, Spanje en Italië 
geven ons het nakijken. Ook 
de jobcreatie, de toppriori-
teit van de federale rege-
ring, is kleiner dan in de 
rest van de eurozone. 

Te koop via de betere boekhandel of via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 352 blz. ● 19,95 euro

“Verrassende ideeën”
- Het Laatste Nieuws -

Overal komen mensen in opstand tegen het establishment. Ze hebben 
genoeg van massa-immigratie, globalisering en politieke correctheid. 
Ze krijgen geen gehoor bij de traditionele partijen. De gewone man 
en vrouw voelen zich verraden. Tom Van 
Grieken reikt in zijn eerste boek concrete 
oplossingen aan en formuleert een helder 
alternatief. Wie beter wil begrijpen waar 
de politieke strijd van de komende twintig 
jaar over zal gaan, moet dit boek lezen.

Dit boek zet aan tot actie. 
Neem de toekomst in eigen handen!
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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


