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Op 14 oktober trok een zwart-
gele wervelwind door Vlaan-
deren. Het Vlaams Belang zette 
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

HET VLAAMS BELANG IS TERUG!

EERST ONZE
MENSEN

DE LEUVENSE
VOLKSSTEM

MENSEN

BESCHERM
ONZE

EERST ONZE MENSEN   |   JANUARI 2019   |   LEUVEN.VLAAMSBELANG.ORG



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

WILLY SMOUT
Provincieraadslid

willy.smout@telenet.be
0474 99 16 15

HAGEN GOYVAERTS
Gemeenteraadslid

hagen.goyvaerts@leuven.be
0497 28 04 34



KOMT ER
VERANDERING?

In zijn eerste interview (HLN 
02.01.2019) verklaart burgemees-
ter Mohamed Ridouani dat “er geen 
sprake is van echte breuklijnen in de 
nieuwe ploeg”. Hoezo geen echte 
breuklijnen? Mogen we daaruit aflei-
den dat het huidige beleid gewoon 
zal worden verdergezet? Dus geen 
trendbreuk? Is het daarvoor dat er 
een nieuwe bestuursploeg is aan-
getreden? Wat met de aanpak van 
de aanhoudende woonstress op de 
Leuvense woningmarkt? Het Vlaams 
Belang wil een krachtig en sociaal 
woonbeleid omdat de Leuvenaars 
recht hebben op een behoorlijke en 
betaalbare huisvesting. De wachttij-
den voor sociale woningen moeten 
op een drastische manier worden 
verkort. Een wachttijd van 5 jaar 
voor een appartement en 10 jaar 
voor een gezinswoning is anno 2019 
onaanvaardbaar en asociaal. Het 
zorgt er bovendien voor dat mensen 
hun vertrouwde leefomgeving moe-
ten verlaten om buiten Leuven een 
betaalbare woning te zoeken. Dat is 
onrechtvaardig. Het Vlaams Belang 
eist een duidelijke regeling voor de 
toewijzing van sociale woningen om 
misbruiken en vriendjespolitiek uit te 
sluiten. De eigen Leuvense inwoners 
krijgen voorrang bij de toekenning 
van een sociale woning.

Het Vlaams Belang wil ook meer 
aandacht voor de eenoudergezinnen 
en alleenwonenden. Door de aan-
houdende stijging van het aantal al-
leenwonenden (“singles”) en de toe-
nemende vergrijzing is er een grote 
behoefte aan aangepaste woonvor-
men. Ook zij moeten in staat zijn 
om een betaalbare woning te ver-
werven. Daarom wil het Vlaams Be-
lang dat er kleinere wooneenheden 
kunnen gebouwd worden waardoor 
er comfortabele en betaalbare wo-
ningen voor eenoudergezinnen en 
alleenwonenden op de woningmarkt 
komen.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al 
een tijdje achter de rug. De Leuvenaars 
hebben hun keuze gemaakt, de stem-
men zijn geteld, de zetels zijn verdeeld 
en de schepenmandaten toegewezen.

Zoals bij alle verkiezingen leidt de 
winst bij de ene partij tot verlies bij de 
andere. In de kiesstrijd tussen Sp.a en 
N-VA om de grootste politieke fractie te 
worden heeft het Vlaams Belang alvast 
stand gehouden.

Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts 
zal ook in de komende 6 jaar zijn stem 
in de gemeenteraad laten horen en het 
opnemen tegen het nieuwe schepen-
college, samengesteld uit Sp.a, CD&V 
en Groen. We zijn uitermate benieuwd 
naar de inhoud van hun bestuursak-
koord dat tegen maart klaar zou moe-
ten zijn. Hun initiële visienota is alvast 
een catalogus geworden waar voor ie-
dere partij wat lekkers in zit. De vraag 
is nu of al die aangekondigde plan-
nen in de komende periode kunnen 
uitgevoerd worden en of er voldoende 
centen beschikbaar zullen zijn. Kan 
de Leuvenaar zich verwachten aan 
bijkomende en/of verhoogde belastin-
gen? Dat het nieuwe stadsbestuur een 
grote geldhonger heeft blijkt o.a. al uit 
de plannen voor het bouwen van een 
nieuw openluchtbad in de Vaartkom 

(een Sp.a voorstel) en een nieuw ploe-
terbad op de Philipssite (een CD&V 
voorstel). Stuk voor stuk prestige pro-
jecten die miljoenen euro’s aan belas-
tinggeld kosten, terwijl het zwembad 
in Kessel-Lo, niettegenstaande de hoge 
investeringen, tot op de draad versle-
ten is. Alsof de belangrijke prioriteiten 
in deze stad, die te maken hebben met 
o.a. mobiliteit (aanhoudende files en 
onbereikbaarheid), de staat van het 
openbaar domein (voetpaden, straten 
en pleinen) en de aanhoudende woon-
stress (betaalbaar wonen, wachtlijsten 
zonder einde, …) na de verkiezingen 
plots verdwenen zijn.

In alle geval, de komende jaren wor-
den weer boeiend op het Leuvense 
politieke toneel. We zullen ieder voor-
stel van het stadsbestuur tegen het licht 
houden en met de nodige kritische in-
gesteldheid op inhoud beoordelen. Als 
sociale volkspartij zullen we steeds de 
belangen van de gewone Leuvenaars 
vooropstellen omdat onze mensen op 
de eerste plaats moeten komen. Voor 
een veilige stad waar de Leuvenaars 
zich vooral thuisvoelen, voor een 
leefbare stad op mensenmaat is het 
Vlaams Belang bereid om een tandje 
bij te steken. Voor die uitdagingen kunt 
u op de inzet van het Vlaams Belang 
rekenen. Leuven moet Leuven blijven!

Toen de schepenmandaten werden ver-
deeld en de schepenen hun eed nog 
niet hadden afgelegd, bleek uit de 
overgangsbegroting dat de kosten voor 
de personeelsuitgaven voor de onder-
steuning van de nieuwe bestuursploeg 
spectaculair waren toegenomen. 

Het Vlaams Belang zou van de nieuwe 
bestuursploeg enige soberheid ver-
wachten in de omgang met het belas-
tinggeld van de Leuvenaars, maar niks 
is minder waar. In het nieuwe bestuur 
mag iedere schepen zowel een admi-
nistratieve als een inhoudelijke mede-
werker aanwerven, 2 medewerkers per 
schepenkabinet en de burgemeester 
gaat van 2 naar 4 medewerkers. Een 
komt dus een hele politieke hofhouding 
rond het stadsbestuur.

Deze 12 bijkomende aanwervingen 
brengen het totaal op 22 kabinetsme-

dewerkers. Kostprijs van die politieke 
zelfbediening : 610.000 € per jaar 
(zowat 25 miljoen ex-BEF), in totaal 3,7 
miljoen euro ( zowat 150 miljoen ex-
BEF) voor de volledige bestuursperiode. 
Van politieke zelfbediening gesproken.

Niettegenstaande in de afgelopen ja-
ren steeds meer beleidsmedewerkers 
werden aangenomen, zal het kabinets-
personeel niet worden gerekruteerd uit 
het bestaande personeel, neen .... het 
zullen externe aanwervingen worden. 
Het zullen de politieke vriendjes zijn 
die het beleid gaan bepalen. Als eer-
ste beleidsmaatregel kan deze politieke 
zelfbediening alvast tellen. Als dit een 
voorafname wordt van de nieuwe be-
stuursstijl van het stadsbestuur dan zijn 
we zeer benieuwd naar wat er nog zal 
volgen. Zo ziet u maar weer, nieuwe 
bazen, nieuwe regels maar wel op kap 
van de Leuvense belastingbetaler.

Een veilige en 
leefbare stad

Politieke zelfbediening



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.  


