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"Betaalbaar wonen" is een werkwoord
Het thema ‘betaalbaar wonen’ is
voor veel Leuvenaars terecht een
belangrijke bekommernis. De hoge
koop- en huurprijzen in Leuven zorgen
voor een tweedeling in de Leuvense
samenleving: zij die het zich financieel
kunnen veroorloven en zij die uit de boot
vallen en het met minder kwalitatieve
huisvesting moeten stellen. 'Betaalbaar
wonen' is een werkwoord en geen holle
politieke slogan.
Het Vlaams Belang komt op voor een
veilige en een leefbare stad waar de
Leuvenaars zich in de eerste plaats thuis
voelen. Veiligheid gaat niet alleen over
de aanpak van de criminaliteit. Er is ook
uw sociale veiligheid, die u beschermt
tegen armoede en uitsluiting op de
woonmarkt. Om uw sociale veiligheid
te waarborgen is er een andere aanpak
van de woonproblematiek nodig.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Voorrang voor Leuvenaars
Het Vlaams Belang kiest voor een
krachtig en sociaal woonbeleid omdat
de Leuvenaars recht hebben op een
behoorlijke en betaalbare huisvesting.

Armoede bestaat ook
bij ons

Zo moeten er structurele maatregelen
worden genomen om de wachttijden
voor sociale woningen op een drastische
manier te verkorten. Een wachttijd van
5 jaar voor een appartement en 10
jaar voor een gezinswoning is anno
2018 onaanvaardbaar en asociaal.
Het zorgt er bovendien voor dat
mensen hopeloos en moedeloos hun
vertrouwde leefomgeving verlaten om
buiten Leuven een betaalbare woning
te zoeken. 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.
Door een beperking op te leggen
van het aandeel niet-Belgen dient de
concentratievorming te worden gestopt.

behoefte aan aangepaste woonvormen.
Ook zij moeten in staat zijn om een
betaalbare woning te verwerven.
Daarom wil het Vlaams Belang dat de
bouwverordening van de stad wordt
aangepast van 90 m² naar 60 m²
waardoor er comfortabele en betaalbare
woningen voor eenoudergezinnen en
alleenwonenden op de woningmarkt
komen.
Hagen Goyvaerts
Lijsttrekker

Aandacht voor alleenstaanden
Het Vlaams Belang wil ook meer
aandacht voor de eenoudergezinnen
en alleenwonenden in Leuven, jong en
oud. Door de aanhoudende stijging van
het aantal alleenwonenden (“singles”)
en de toenemende vergrijzing is er een

Respect voor onze
senioren

De soap van de
Borstelstraat

Armoede bestaat ook bij ons
Het zal u misschien verbazen,
maar steeds meer Leuvenaars
leven in armoede door een
opeenstapeling van factoren.
Leuven
is
weliswaar
een
welstellende
stad
maar
tegelijk is er ook een grote
inkomensongelijkheid.

Uit cijfers blijkt dat vooral in het centrum
van Leuven er steeds meer kwetsbare
gezinnen zijn, maar ook dat steeds
meer jonge mensen de eindjes niet meer
aan elkaar geknoopt krijgen omdat
ze moeten overleven met een inkomen
onder de armoedegrens. Het gaat
dan niet alleen over een degelijke en
betaalbare huisvesting, maar ook over
het hebben van een volwaardige job
en de betaalbaarheid van allerhande
facturen. Zo weegt het stijgende aandeel
van de energie- en waterfactuur steeds
meer op het huishoudelijk budget.
In Leuven leeft 1 op 7 onder de armoedegrens en bijgevolg zijn er steeds meer

Leuvenaars die hun energiefactuur
niet meer kunnen betalen (de zgn.
energiearmoede) waardoor ze een
steeds grotere betalingsachterstand
oplopen. Ook wat gezondheidszorg
(eerste lijn gezondheidszorg, huisarts,
tandarts, …) betreft geraken een
aantal Leuvenaars achterop omdat ze
noodzakelijke zorgen uitstellen.
Lokale politici kunnen deze toestand niet
langer negeren. Een goede detectie van
armoede is van essentieel belang. Het
Vlaams Belang stelt voor om de strijd
aan te binden met alle vormen van meer
of minder verdoken armoede, met het
sociaal isolement en de vereenzaming
die daaruit voortvloeit. Zo moet er bij de
stadsdiensten een meldpunt komen waar
iedereen een vaststelling van armoede
kan signaleren. De stadsdiensten moeten
daarom ook actief samenwerken met
lokale organisaties om de strijd tegen de
armoede aan te pakken om de getroffen
Leuvenaars een menswaardig bestaan te
kunnen waarborgen.

Respect voor onze senioren
Door de toenemende vergrijzing
van de Leuvense samenleving
mag men de senioren niet
beschouwen als een beschermde
minderheid.
Integendeel, senioren zijn actieve mensen
die ook een belangrijke rol spelen in het
stadsweefsel. Voor het Vlaams Belang
hebben senioren een volwaardige
plaats in het sociale, culturele en
politieke leven. Zij verdienen dus ook
ruime aandacht bij het uitwerken van
een volwaardig stedelijk seniorenbeleid
op maat van onze senioren. Het Vlaams
Belang wil daarbij ook een zorgaanbod
zonder wachtlijsten op maat van de
senioren.
Een schepen voor seniorenbeleid moet
die taak volwaardig opnemen. Het gaat
hierbij niet alleen om het organiseren
van feest- en spelnamiddagen, maar in
de eerste plaats moet die schepen weten
wat de noden en verzuchtingen zijn van
de senioren en daar een aangepast en
samenhangend beleid mee voeren.
Senioren moeten ook kunnen rekenen
op een vlotte bereikbaarheid van
de gemeentediensten. Er moet een
seniorenloket in elke deelgemeente

komen waar zij met al hun vragen
terecht kunnen. Een seniorentelefoon
die ervoor zorgt dat ook senioren
alle nuttige informatie ter beschikking
kunnen krijgen zonder dat daar een
informaticadrempel van computers en
digitale media tegenover staat, zou ook
een wenselijke aanvulling in het aanbod
zijn.
Ook het bestrijden van eenzaamheid is
voor het Vlaams Belang heel belangrijk.
Door het vaak wegvallen van familie,
vrienden en sociale contacten lopen
vooral senioren een groter risico
op vereenzaming. Om schrijnende
toestanden te voorkomen moet er
een centraal meldpunt komen waar
iedere burger melding kan maken van
personen die in eenzaamheid leven.
Ook samenwerking tussen OCMW en
BPost moet leiden tot een betere detectie
van vereenzaming. Postbodes komen
regelmatig bij mensen thuis en zijn dus
een uitstekend aanspreekpunt.
Tot slot wil het Vlaams Belang als
sociale volkspartij voor iedereen een
kwalitatieve en betaalbare woonst.
Zo moet er werk worden gemaakt van
sociale seniorenflats of woningen voor
eenoudergezinnen.

VB zoekt
M/V met
talent
Op 14 oktober 2018 vinden de
gemeente–
en
provincieraadsverkiezingen
plaats.
Onnodig
om u te vertellen dat we al volop
bezig zijn met de voorbereidingen
van die verkiezingen en bijgevolg
met het samenstellen van de
kandidatenlijsten.
Allereerst willen we alle Leuvenaars
die onze partij in de afgelopen jaren
zijn blijven steunen bedanken voor
hun inzet, trouw en engagement.
Ook onze oprechte dank aan
al diegenen die onze berichten
op facebook deelden, aanwezig
waren op onze activiteiten, ons op
de markten een hart onder de riem
kwamen steken, mee onze politieke
boodschap hielpen verkondigen
bij vrienden en familie, … .We
waarderen jullie inzet en het gaf
onze militanten en kaderleden de
kracht en energie om verder te doen.
Ook in 2018 hebben we die
kracht nodig. De gemeente- en
provincieraadsverkiezingen zullen
ook deze keer geen wandeling in het
park worden. Maar met de kracht
van onze overtuiging en met de
beste en strijdvaardigste militanten
hebben we alvast een stapje voor.
Vandaar dat we als Vlaams Belang
Leuven nog op zoek zijn naar
m/v met talent om onze Leuvense
kandidatenlijst te komen versterken.
We maken van deze gelegenheid
gebruik om u op te roepen uw recht
als burger ten volle te benutten
door u kandidaat te stellen voor de
Leuvense Vlaams Belang lijst. Stuur
een bericht met uw engagement of
kandidatuur voor het Vlaams Belang
naar kandidaat@vlaamsbelang.org.
Het Vlaams Belang is een volwassen
politieke partij met een degelijk
lokaal verkiezingsprogramma en die
een plaats in het Leuvense politieke
landschap verdient.

Stadsbestuur: goed of slecht rapport?
Onlangs werden de resultaten
van de Vlaamse stadsmonitor
2017
voorgesteld.
De
stadsmonitor is het resultaat
van een uitgebreide enquête bij
een paar duizend Leuvenaars.
Naar goede gewoonte vindt
het stadsbestuur dat het een
goed rapport heeft gekregen en
dus tevreden mag zijn over het
beleid dat de afgelopen jaren is
gevoerd.
Als oppositiepartij zijn er toch wel wat
commentaren en kritieken te formuleren
bij de resultaten van de stadsmonitor,
omdat de resultaten meerdere pijnpunten
onweerlegbaar blootleggen en ons
confronteren met de werkelijkheid.
Een belangrijk pijnpunt is en blijft dat
Leuven een dure stad is om in te wonen.
De gemiddelde prijzen voor bouwgrond,
appartementen en gewone woonhuizen
liggen veel hoger dan in andere steden.
Om in Leuven nog iets te kopen moet je

kapitaalkrachtig zijn. Dat tonen de cijfers
zwart op wit aan. Vandaar dat 1 op 3
Leuvenaars aangeven om binnen de 5
jaar de stad te verlaten. De tevredenheid
van de Leuvenaar over zijn stad is de
afgelopen jaren gedaald, terwijl in
andere centrumsteden de tevredenheid
van de inwoners stijgt.
Ook de kwaliteit van de voet- en
fietspaden, de inrichting van straten
en pleinen evenals een gebrekkige
verkeerssignalisatie
baart
vele
Leuvenaars zorgen. Het volstaat om in
uw eigen woonomgeving te kijken. Het
aantal buurtcomités die opkomen voor
een meer leefbare wijk of buurt neemt
alsmaar toe. Hun bekommernissen
betreffen niet alleen de verkeersveiligheid
maar ook lawaaihinder, het respect voor
de nachtrust en rondslingerend afval op
het openbaar domein.
Er zijn ook wat vragen te stellen bij
de criminaliteitscijfers in Leuven. Ook
daar spant Leuven ten opzichte van de

andere steden de kroon, vnl. als het over
de categorie “diefstallen en afpersing”
gaat. Het aantal geregistreerde feiten
bedraagt meer dan 143 op 1.000
inwoners.
Niettegenstaande
de
inspanningen van de Leuvense politie
blijkt de criminaliteit niet structureel te
dalen, terwijl dat in andere steden wel
het geval is.
Kortom, een hoera-gevoel houdt het
Vlaams Belang aan de resultaten van de
stadsmonitor niet over, integendeel. Het
huidige stadsbestuur van Sp.a en CD&V
moet deze cijfers en resultaten ernstig
nemen en vooral niet de andere kant
op kijken of ze onder de mat vegen.
Niettegenstaande de verkiezingen in
aantocht zijn, moet het college bijgevolg
niet op haar lauweren gaan rusten, maar
vooral haar beleid daaraan aanpassen
en bijsturen. Het Vlaams Belang zal
er in de komende maanden op blijven
toezien.
Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid

Borstelstraat, een soap!
In oktober 2017 heeft het stadsbestuur
beslist om de verkeerssituatie in KesselLo in een gedeelte van de Borstelstraat
aan te passen. Om tegemoet te
komen aan klachten van de bewoners
werd eenrichtingsverkeer ingevoerd
(richting Diestsesteenweg).

Diestsesteenweg).
Ongelooflijk!
Het stadsbestuur heeft in die buurt
zoveel miserie en ongenoegen
georganiseerd, zonder inspraak of
overleg met de buurt om dan toch maar
te beslissen om het eenrichtingsverkeer
om te draaien.

Wat
te
verwachten
was
is
gebeurd: het probleem heeft zich
verplaatst. Na de invoering van het
éénrichtingsverkeer reed het (sluip)
verkeer door aanpalende straten zoals
de Beosierlaan en de Kortrijksestraat.
Iedere ochtend baant zich een
caravaan auto's door de straten.
Onveiligheid troef en de bestuurders
maken nu een omweg van honderden
meters om de Gemeentestraat te
bereiken.

Mocht het verkeersinfarct in de wijk
niet zo ernstig zijn, dan zou men
nog om deze soap kunnen lachen.
Het Vlaams Belang stelt dat het
stadsbestuur zeer onoordeelkundig
tewerk is gegaan. Men heeft de
bewoners van de aanpalende straten
voor de gek gehouden.

Door de aanhoudende onvrede van
de buurtbewoners werden er door
de politie en de buurtbewoners
verkeerstellingen gedaan. Het resultaat
mag niet verbazen: een enorme
stijging van het aantal voertuigen, vnl.
in de ochtendspits.

Om de gemoederen te bedaren kwam
schepen Dirk Robbeets (sp.a) met het
voorstel om van de Kortrijksestraat een
fietsstraat te maken. Niemand begrijpt
waarom er plots een koppeling moest
worden gemaakt tussen het sluipverkeer
en het inrichten van een fietsstraat.
Niettegenstaande
voorstellen
van
buurtbewoners om de verkeerscirculatie
aan te passen, blijft het stadsbestuur
doof en heeft het eenzijdig en zonder
overleg met de buurt ondertussen
een andere beslissing genomen. Het
eenrichtingsverkeer in het gedeelte van
de Kortrijkstraat naar de Gemeentestraat
blijft behouden maar dan wel richting
Gemeentestraat (in plaats van richting

De aanpak van het stadsbestuur
toont opnieuw aan dat er enkel een
verschuiving van het probleem is
gebeurd. Het Vlaams Belang eist dat
het stadsbestuur de verkeersoverlast
in deze hele buurt ernstig neemt en
een globale visie voor het verkeer
in samenspraak met de hele buurt
uitwerkt.
Jan Meulepas
Buurtbewoner

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

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
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info@vlaamsbelang.org
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