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Als enige echte volkspartij 
zal het Vlaams Belang bij de 
komende verkiezingen volop de 
kaart trekken voor een leefbaar 
en veilig Leuven. We willen komaf 
maken met de prestigeprojecten, 
overdreven uitgaven en nutteloze 
kosten. We willen een Vlaamse 
stad op mensenmaat.

Hagen Goyvaerts,  Lijsttrekker Leuven
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We weten het allemaal, doch het blijft een taboe. De gevangenisbevolking ver-
vreemdt verder. Meer dan de helft is van vreemde origine en bovendien is één 
op drie gevangenen illegaal. Een overheidsonderzoek naar afkomst en crimi-
neel gedrag dringt zich dan ook hoe langer hoe meer op. Zo is in Nederland de 
etnische registratie reeds geruime tijd ingeburgerd. Op een vraag van Vlaams 
Belang-Kamerlid Peter Logghe antwoordde minister Turtelboom dat zoiets bij 
ons niet aan de orde is, gezien “het om een gevoelig thema gaat dat bepaalde 
vooroordelen wel eens zou kunnen bevestigen”.

Kortom, we weten het wel maar we zwijgen erover. U kan erop rekenen dat het 
Vlaams Belang dat alvast niét zal doen.

Hagen Goyvaerts
GSM 0497 280 434
hagen.goyvaerts@telenet.be

Noël Coninx
GSM 0474 837 212
noel.coninx@gmail.com

LilianeIlands
GSM 0495 524 482
liliane.ilands@gmail.com

Emma Keirsebilck
GSM 0473 557 476
emmakeirsebilck@hotmail.com

uw vertegenwoordigers 
in de gemeenteraad Leuvense nachtwinkels: strengere 

controle noodzakelijk
In vorige edities informeerde het Vlaams Belang u over de 
problematiek omtrent de overlast van de nachtwinkels in 
het stadscentrum. In 2011 heeft het stadsbestuur op voor-
stel van het Vlaams Belang een belastingreglement voor 
nachtwinkels ingevoerd.

In Leuven zijn er meer dan 30 
nachtwinkels. Ze worden hoofd-
zakelijk uitgebaat door onderne-
mers van buitenlandse oorsprong 
en bieden een breed gamma van 
producten aan (frisdranken, bie-
ren, alcohol, sigaretten, voorver-
pakte- en dagverse voedingswa-
ren allerhande). In de praktijk 
blijkt dat veel uitbaters zich niet 
houden aan de elementaire regels 
van de handelswetgeving of van 
de wet op de handelspraktijken. 
Het gaat dan niet alleen over het 
respecteren van de openingstij-
den, de verplichte zondagsrust of 
het aanbrengen van prijs- en ge-
wichtaanduidingen maar ook over 
de kwaliteit en de houdbaarheid 
(vervaldatum) van de aangeboden 
voedingswaren.

Uit recente cijfers blijkt dat in 
2010 slechts vijf nachtwinkels in 
Vlaams-Brabant een controleur 
van het Voedselagentschap over 

de vloer kregen. Dat is belachelijk weinig.
Voor het Vlaams Belang is het niet aanvaardbaar dat de nachtwinkels de dans van 
de (voedsel)controles ontspringen als het op inspecties van het Voedselagentschap 
aankomt terwijl de reguliere voedingswinkels om de haverklap inspecteurs over 
de vloer krijgen. Een beleid van twee maten en twee gewichten ten aanzien van de 
nachtwinkels kan ons inziens niet. Een strengere en meer doorgedreven controle 
van de nachtwinkels dringt zich op. De wetgeving inzake voedselveiligheid moet 
door iedere handelaar gerespecteerd worden, zonder onderscheid. 



Beste inwoners van Leuven, Heverlee, 
Kessel-lo, Wilsele en Wijgmaal,

Naarmate er steeds meer lijsttrekkers 
en kandidaten bekend worden gemaakt, 
komt de campagne voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen stilaan op 
gang..
Naarmate de verkiezingsdatum dich-
terbij komt, zullen onze politieke tegen-
standers opnieuw verwoede pogingen 
ondernemen om het Vlaams Belang in 
het verdomhoekje te duwen. Als je de 
traditionele partijen zo hoort, overleeft 
het Vlaams Belang alleen dankzij de 
verontwaardiging of ontevredenheid 
van de Leuvenaars.

Wij spreken niet tegen dat er nogal 
wat verontwaardiging of ongenoegen 
leeft onder de Leuvense bevolking. De 
vraag is of het Vlaams Belang daarvoor 
met de vinger moet worden gewezen? 
Het volstaat om erop te wijzen dat het 
Vlaams Belang nergens deel uitmaakt 
van een bestuursmeerderheid. Het zijn 

immers wel de traditionele partijen die 
zowel in Leuven (SP.A en CD&V) als 
op provinciaal niveau (SP.A, CD&V 
en Open VLD) in de afgelopen jaren de 
lakens hebben uitgedeeld en het beleid 
hebben gevoerd. Maar blijkbaar slaat 
hun beleid niet echt aan. Dan mag men 
toch niet verbaasd zijn dat vele kiezers 
hun hoop op het Vlaams Belang stellen.

Intussen verkopen onze politieke tegen-
strevers het vel van de beer al, nog voor-
dat de kiezer heeft kunnen spreken. 
SP.A, CD&V en Open VLD stellen de 
coalities vandaag al samen en verdelen 
de mandaten en schepenambten al on-
der elkaar. Men is dus zelfs in die kiezer 
niet geïnteresseerd. Op dezelfde manier 
belooft N-VA trouwens de ambten en de 
voordelen aan overlopers. Van een de-
mocratisch deficit gesproken. ‘En pas-
sant’ wordt al uitgegaan van een “weg-
geveegd Vlaams Belang”.

Laat ons duidelijk zijn: wij gaan ons niet 
laten wegvegen. Wij gaan ons program-

ma, dat uniek is omdat velen het pro-
beren te kopiëren in een softe variant, 
als kern van onze politieke actie nemen. 
Wij hebben geen excuusmoslims of an-
dere “verruimingskandidaten” nodig 
op onze lijsten, om godweet welke doel-
groep te verleiden. Het Vlaams Belang 
gaat met de kracht van zijn overtuiging 
naar de kiezer.

Waarom dan Vlaams Belang stemmen? 
Heel eenvoudig omdat het in het belang 
van alle Vlaamse Leuvenaars is. Arm of 
rijk, jong of oud. Het Vlaams Belang is 
bovendien geen klasse- of standenpar-
tij, maar de enige echte volkspartij. Het 
Vlaams Belang trekt dan ook volop de 
kaart van een leefbare en veilige stad 
en dat wordt ook onze inzet voor de 
toekomst. Ook voor onze kinderen en 
kleinkinderen blijven wij de tolk van 
het volk.

Hagen Goyvaerts
Fractievoorzitter

Met de kracht van onze overtuiging

Ook al aan de Tiensepoort in de file gestaan? 
Enkele maanden geleden zijn de verkeerslichten op de 
Tiensesteenweg door het Vlaams Gewest aangepast voor 
het vlotter laten verlopen van het verkeer richting Leuven. 
Blijkbaar is die aanpassing niet zonder gevolgen gebleven.

In de afgelopen maanden hebt u onge-
twijfeld ook kunnen vaststellen dat de 
verkeersafwikkeling op het kruispunt 
van de Tiensepoort zeer moeizaam en 
bij momenten zelfs chaotisch verloopt. 
Vooral tijdens de avondspits is er dik-
wijls geen doorkomen aan. Het kruis-
punt aan de Tiensepoort staat dikwijls 
volledig geblokkeerd met voertuigen 
komende uit de Tiensestraat (die rich-
ting Tienen willen rijden) of met voer-
tuigen komende van het station, die dan 

de Tiensesteenweg willen nemen. De 
voertuigen op de ring komende van de 
Geldenaaksepoort kunnen nauwelijks 
de Tiensesteenweg op en staan aan te 
schuiven tot aan de Kerkhofdreef.
 
Deze moeizame afwikkeling heeft al-
les te maken met de beperkte doorrijtijd 
voor het verkeer naar  de Martelaren-
laan. Dit heeft tot gevolg dat de wagens 
die op de Tiensesteenweg richting Tie-
nen rijden, worden opgehouden door de 

wagens die vanaf de Tivolistraat staan 
te wachten om de Martelarenlaan op te 
rijden. Bijgevolg is er nagenoeg geen 
doorgaand verkeer richting Korbeek-lo/
Tienen mogelijk.
 
Het Vlaams Belang bracht deze proble-
matiek al op de commissie Veiligheid en 
Verkeer.
Teneinde de verkeersstroom uit de stad 
beter te beheersen, hebben we een aan-
tal maatregelen voorgesteld waaronder 
het verlengen van de voorsorteerstrook 
op de Tiensesteenweg richting Marte-
larenlaan. We willen daarmee ook ver-
mijden dat er meer sluipverkeer door 
de Bierbeekstraat richting Tivolistraat 
ontstaat om zo gemakkelijker de Tien-
sesteenweg te bereiken.
De bij momenten chaotische situatie op 
het kruispunt van de Tiensepoort kan 
ook aangepakt worden door de politie 
op de piekmomenten het verkeer te la-
ten regelen. Al was het maar om te ver-
mijden dat de auto’s, bestelwagens en 
bussen het volledige kruispunt in alle 
richtingen blijven blokkeren en de fiet-
sers en bromfietsers hiertussen moeten 
slalommen. Als daar maar geen onge-
lukken van komen.



SP.a-voorzitter Bruno Tobback wil op de 
achterzijde van het aanslagbiljet voor de 
belastingen foto’s plaatsen van de bestuur-
ders van de Belgische banken. “Dan weten 
de mensen waarom ze zoveel belastingen 
moeten betalen.” Dat klinkt leuk, maar 
klopt niet helemaal. De hoge 
belastingdruk is niet alleen 
de schuld van de bankiers, 
maar vooral van de traditio-
nele partijen. 

500.000 euro 
per jaar 
Maar het wilde idee van 
Tobback opent wel heel wat 
mogelijkheden. Misschien 
moet er ook een foto bij 
van de socialistische spoor-
bazen? Die verdienen elk 
zo’n 500.000 euro per jaar 
en de spoorwegen draaien 
nog altijd vierkant. Ook al 
krijgt de NMBS jaarlijks 

3 miljard euro belastinggeld. En kan er 
op de elektriciteitsfactuur een foto van 
Freya Van den Bossche? Liefst in een rood 
kleedje. Dan weten de mensen wie ervoor 
zorgde dat elektriciteit hier een luxepro-
duct is geworden…

 SP.a-ers op belastingbrief?!

 Belastingverhogingen:
 Vlamingen betalen de rekening

Terwijl 1 op 6 landgenoten het met minder dan 870 euro 
moet stellen, slaat de regering-Di Rupo de mensen 
om de oren met nieuwe belastingen. Opvallend is dat 

vooral de Vlamingen daar de dupe van zijn. 

U had er misschien nog niet bij 
stilgestaan, maar de kans is groot 
dat u momenteel voor de staat aan 
het werken bent. Als gevolg van de 
torenhoge lasten op arbeid wer-
ken we met z’n allen de eerste 
zeven maanden van het jaar voor 
de Belgische staat. De regering-
Di Rupo laat het alvast niet 
aan haar hart komen en 
snijdt nóg dieper in 
het Vlaamse vel. Zo 
komen er een 
ve r m i n d e -
ring van de 
aftrek van 
pensioen- en 
woonsparen , 
een BTW-verhoging 
op betaaltelevi-

sie, extra accijnzen op tabak en alcohol 
en een daling van de aftrek op 

kinderopvang. 

Uit cijfers van de Fe-
derale Overheid blijkt 
dat vooral de Vlamin-
gen het gelag zullen 

moeten betalen. Meer dan 
twee derde van de bespa-

r ingsmaatregelen 
zijn voor Vlaande-
ren, terwijl Brussel 
en Wallonië steeds 

meer geld krijgen.

Wie zei er ook weer dat 
er geen nieuwe belastin-

gen zouden komen?

 Een beter 
Vlaanderen 
voor een 
lagere prijs

Meer mensen 
langer aan 
het werk om 

de duurzaamheid van 
onze sociaal model te 
garanderen. Dat is de 
uitdaging die ons de 
komende jaren te wachten 
staat.

Daarom stelde het Vlaams Belang 
een vernieuwd sociaal-economisch 
programma voor. De sociaal-econo-
mische kloof tussen Vlaanderen en 
Wallonië is zo groot geworden dat 
een federaal beleid gedoemd is om te 
falen. Ondanks de op til staande ‘his-
torische staatshervorming’ ontbreekt 
het de gewesten aan elke vorm van 
bevoegdheid om een eigen beleid te 
voeren, gericht op de eigen noden en 
troeven. Het mag dus niet verwonde-
ren dat België en dus ook Vlaanderen 
in nagenoeg alle socio-economische 
internationale rangschikkingen ach-
teruit boert. De veel te hoge loonkost 
jaagt onze bedrijven richting Oost-
Europese lageloonlanden met een 
stijgende werkloosheid tot gevolg. 
Door zijn hoge productiviteit en 
werkzaamheidsgraad heeft Vlaan-
deren nochtans de troeven in han-
den om opnieuw tot de economische 
wereldtop te behoren en de beste ga-
rantie om de welvaart en het welzijn 
voor alle Vlamingen te garanderen. 
Enkel een drastische ommezwaai en 
dus de overdracht van alle relevante 
bevoegdheden kan hiervoor zorgen. 
Maar zoals u weet stuit dit telkens op 
een Franstalig njet. Vlaamse onaf-
hankelijkheid is dan ook niet langer 
een te nemen politieke optie, het is 
een economische noodzaak.

SMS “sociaal” + 
naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt het 
programma 
GRATIS.
(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)



De nieuwe Salduz-wet, die bepaalt dat de politie al 
een advocaat moet oproepen bij het eerste verhoor 
van een verdachte, werkt de straffeloosheid nóg 

meer in de hand. Het Vlaams Belang gaat in het verweer.  

Zeggen dat dit land een uiterst laks 
veiligheids- en Justitiebeleid kent, is 
een open deur intrappen. Ook in het 
regeerakkoord van Di Rupo I blijft 
de straffeloosheid behouden. Effec-
tieve straffen zijn eerder uitzonde-
ring dan regel en gevangenisstraffen 
tot drie jaar worden in de praktijk 
niet uitgezeten. Ook is er nog steeds 
geen daadwerkelijk jeugdsanc-
tierecht en blijft ook het vrij-
latingsbeleid, waarbij de 
wet-Lejeune bepaalt 
dat veroordeelden 
na één derde van 
hun straf kunnen 
worden vrijgela-
ten, ultralaks. 

Afscheidnemend 
magistraat Freddy 
Troch trad ons alvast 
bij door te verklaren dat 
hij zich grote zorgen maakte over de 
positie van de slachtoffers en de bur-
gerlijke partijen. “Door deze wet drei-
gen zij nog meer te verzwakken tegen-
over de verdediging”(De Standaard, 
03.05.2011). Het Vlaams Belang was 
trouwens de énige partij die de bui al 
zag hangen en tegen de wet stemde in 
het parlement.

In Brussel mag alles
De invoering van de Salduz-wet werd 
al snel gevolgd door een omzendbrief 
van het Brussels parket, waarin een 
lijst wordt opgesteld van misdrijven 

waarvoor verdachten niet 
langer verhoord moeten 

worden. Diefstallen 
met inbraak, au-

todiefstallen, be-
dreigingen, ge-
weld tegen po-

litie, drugs-
b e z i t … 
Het hoort 
a l l e m a a l 
thuis in het 
lijstje van 

zogenaamde 
‘kleine’ mis-

drijven die niet 
meer leiden tot een 

onmiddellijk verhoor. Verdachten 
mogen na identificatie doodleuk naar 
huis. Of zoals gerechtsjournalist José 
Masschelin het verwoordt: “Je moet 
in Brussel al haast een moord of een 
aanslag plegen om nog van je vrij-
heid beroofd te worden” (Het Laatste 
Nieuws, 04.01.12). Zo hoort u het ook 
eens van een ander.

SMS “Anke” + naam 
en adres naar 3111 
en u ontvangt 
het boek “HoeR 
nocH SlAvIn”.

Prijs: 15 euro
(+ verzendingkosten 
3,05 euro)

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

VrijheiD of 
islam?
DurVen kiezen
Hoofddoeken en kledijvoorschrif-
ten, juridische discriminatie en 
maatschappelijke marginalisering... 
De islam vernedert en onderdrukt 
vrouwen.

Het boek ‘Hoer noch sla-
vin - vrouwen en islam’ 
is een aanklacht tegen 
de vrouwonvriende-
lijke islam. Vrouwen 

zijn overigens het 
eerste en belang-
rijkste slachtoffer 
van de toenemen-
de islamisering.

‘Vrouwen tegen 
i s lamiser ing’ 
wil een dam 
opwerpen te-
gen de radicale 

islam. Als Vlaam-
se vrouwen moeten 
we durven kiezen: 
"Vrijheid of islam!".

www.vrouwentegenislamisering.be

 Salduz-wet: 
Criminelen 
in de watten 
gelegd

Onze voorstellen voor een veilig Vlaanderen

•	 Nultolerantie,	ook	voor	“kleine”	criminaliteit.

•	 Extra	ondersteuning	en	mankracht	voor	politie	en	magistratuur.

•	 Afschaffing	Wet-Lejeune:	effectieve	uitvoering	van	opgelegde	straffen.

•	 Invoering	van	snelrecht	en	een	kordaat	jeugdsanctierecht,	naar	het	
voorbeeld van onze buurlanden.

•	 Een	kordate	uitwijzingspolitiek	voor	criminele	vreemdelingen.

Het is hoog tijd voor een harde aanpak van de criminaliteit. Niet de brave burger 
of de agenten, maar de criminelen moeten opnieuw schrik hebben. Het terugdrin-
gen van de criminaliteit moet één van de topprioriteiten van de regering zijn. Het 
Vlaams Belang eist:

Bestel
het boek via sMs

Vrijheid of islam?

Durven kiezen !



 Ondertussen op het Fochplein

Wie regelmatig in het stadscentrum 
gaat kijken naar de werken aan 
het Fochplein (sorry... Rector De 

Somerplein) kan vaststellen dat er nog heel 
wat werk dient te gebeuren alvorens alles 
gebruiksklaar zal zijn. Het stadsbestuur 
heeft alvast beslist om op 9 juni aanstaande 
de ondergrondse fietsenstalling plechtig te 
openen.

Einde in zicht?
Hopelijk duiken er geen bijkomende vertragingen meer op. De 
omliggende handelaars zijn er in ieder geval  niet gerust op. 
Er zijn immers, sinds de aanvang van de werken in september 
2010,  al heel wat vertragingen geweest. Voor de handelaars mag 
er (terecht) een einde komen aan de onzekere tijden. Meer dan 
anderhalf  jaar draaien vele omliggende winkels soms een  ruim 
30 procent lagere omzet met het nodige inkomensverlies tot ge-
volg. Om dan nog te zwijgen van de ongemakken die dergelijke 
werken met zich meebrengen. Begrijpelijk dat de leefbaarheid 
van de winkels onder druk staat. De calvarietocht heeft nu lang 
genoeg geduurd.
Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het stadsbestuur 
ook in de komende maanden de handelaars een hart onder de 

riem moet blijven steken. We verwachten dan ook dat het stads-
bestuur concrete initiatieven en acties ontplooit om de winkels op 
het Rector de Somerplein te ondersteunen. Geen vage beloften 
maar actie!

Duur kostenplaatje
Het Vlaams Belang heeft zich altijd kritisch opgesteld tegen de 
hoge kostprijs voor het bouwen van een ondergrondse fietsen-
stalling en de herinrichting van het Fochplein. Het kostenplaatje 
bedraagt zo’n slordige 6,55 miljoen euro (of 262 miljoen oude 
franken) belastinggeld. Alsof het in deze tijden van crisis alle-
maal niks is.

Onlangs heeft het stadsbestuur ook beslist om het beheer van de 
ondergrondse fietsenstalling toe te wijzen aan een externe firma 
en is bereid om daarvoor een vergoeding van zo’n 300.000 euro 
per jaar te betalen. Inclusief een heus reglement van openings-
tijden en bijkomende dienstverlening (kleine fietsherstellingen 
tegen betaling, het gebruik van opbergkasten tegen betaling, toi-
letgebruik tegen betaling,...). 

Zo zal de fietsenstalling van zondag tot woensdag om midder-
nacht sluiten. Wie een stapje in de wereld wil zetten kan dus om 
23.30 uur zijn gezellig avondje stopzetten om zijn fiets op te ha-
len want na middernacht gaat de fietsenstalling onherroepelijk 
dicht. Wel een vroeg sluitingsuur voor een zogenaamd bruisende 
stad als u het ons vraagt. Wie zijn fiets drie nachten in de fietsen-
stalling laat staan, kan zich gaan aanmelden bij de fietsafhan-
delcentrale van de politie aan het Vuntcomplex in Holsbeek om 
daar tegen betaling zijn fiets te recupereren. Gekker konden wij 
het alvast niet bedenken.

VB wil compensatie voor inkomstenderving

Het Vlaams Belang is van oordeel dat de handelsaars die het 
slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar 
domein, beroep moeten kunnen doen op een inkomenscompensa-
tie onder de vorm van een vergoeding zonder dat ze hun winkel 
moeten sluiten. Het verder openhouden van de zaak, zelfs bij sterk 
verminderde inkomsten, is noodzakelijk om niet alle klanten te 
verliezen en kan de heropstart na de werken vergemakkelijken. 

Ja, ik ben ook kandidaat
Op 14 oktober kiest u een nieuw stadsbestuur. De vertegenwoordigers van SP.A 
en CD&V zullen de Leuvenaars weer van alles beloven. Ook zullen ze proberen 
u te overtuigen hoe goed hun beleid wel was en wat ze voor u allemaal gedaan 
hebben.
Op 14 oktober heeft u dus de beslissende sleutel in handen. U kan kiezen voor 
de voortzetting van de huidige toestand. Of u kan kiezen voor verandering. Het 
Vlaams Belang komt op voor een leefbare, Vlaamse en veilige stad. Een leef-
bare stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te genieten van het 
leven. Een veilige stad waar de Leuvenaar ongestoord op straat kan komen. Een 
Vlaamse stad waar de Leuvenaar zich opnieuw thuis voelt.

Afspraak op 14 oktober! Op ons kan u alvast rekenen!

Jan Meulepas (47 jaar, bediende) 

Jean Holemans (56 jaar, vrachtwagenchauffeur) 



Cameranetwerk om overlast en criminaliteit in 
te dijken

Wie de evolutie van de criminaliteitscijfers in 
Leuven nader bekijkt, moet tot de vaststelling 
komen dat het aantal feiten inzake vandalisme met 

beschadiging, vechtpartijen en problemen gerelateerd aan 
overmatig alcoholmisbruik alsmaar stijgen. 

Patrouille op ieder straathoek is zin-
loos
Wil men dergelijke problemen op een effi-
ciënte manier aanpakken dan kan men niet 
op iedere straathoek in Leuven 24 uur op 

24, 7dagen op 7 een politiepatrouille zetten. 
Zelfs het uitvoeren van herhaalde doelge-
richte acties heeft ook zijn kostprijs en vergt 
de inzet van veel politiemensen.
Vandaar dat een uitbreiding van de came-
rabewaking in de binnenstad een noodzaak 
is omdat naar ons inzicht camerabewaking 
als doel heeft om overlast en criminaliteit te 
ontraden.

Camera en patrouilles vullen elkaar 
aan
Dit betekent niet dat er geen politiepatrouil-
les meer nodig zijn. Integendeel. Voor het 
Vlaams Belang is het een “en / en” verhaal. 
Camerabewaking is op zich geen allesom-

vattende oplossing maar wel een belang-
rijk instrument in de aanpak van overlast 
en criminaliteit. Naast de camerabewaking 
moet er ook een efficiënte inzet blijven van 
politiepatrouilles. Het Vlaams Belang blijft 
daarom eveneens pleiten voor snelle fietspa-
trouilles in de binnenstad.

Communicatie door het stadsbe-
stuur
Anderzijds is het ook zo dat camerabewa-
king het ontegensprekelijke voordeel biedt 
dat het zorgt voor een sterke verhoging van 
het veiligheidsgevoel bij omwonenden en 
passanten.
Vandaar dat het Vlaams Belang er ook veel 
belang aan hecht dat het stadsbestuur en de 
politie de resultaten over de opheldering van 
feiten met behulp van camerabewaking be-
kend maakt.
Zeker als het stadsbestuur het geld van de 
belastingbetaler gebruikt om 1 miljoen euro 
te investeren in de uitbreiding van een ca-
meranetwerk, dan moet het ook de openheid 
aan de dag leggen om over de effectiviteit 
van die camerabewaking publiekelijk te 
communiceren. Dit kan het vertrouwen in 
het nut van camerabewaking alleen maar 
versterken.

2006 2010 Stijging

Vandalisme met beschadiging 345 515 50%

Vechtpartijen 286 442 54%

Alcoholgerelateerde overlast 385 486 26%

 Rookverbod blijft voor de Leuvense 
volkscafés een zware dobber

Toen het algemeen rookverbod op 1 juli 
2011 werd ingevoerd zou dat een herop-
leving van de horeca teweegbrengen en 
zou er nog meer volk dan tevoren op café 
gaan. Dat beweerden althans de voorstan-
ders van het rookverbod, met als aanvoer-
der CD&V-senator en burgemeester van 
Rotselaar Dirk Claes. “Als het rookver-
bod er is, zullen de niet-rokers ook op café 
gaan” was een vaak gehoorde uitleg. 
In de praktijk bleek dat helemaal niet te 
kloppen De niet-rokers gaan helemaal 
niet meer op cafébezoek. De cafécultuur 
bloeit dus helemaal niet op, integendeel 
hij gaat sterk achteruit.

Wrevel over de controles
Ook de controles op de naleving van het 
rookverbod zorgen bij veel cafébazen voor 
wrevel. Wie (’s avonds of ’s nachts) een 
asbak durft bovenhalen, riskeert een pro-
ces-verbaal al dan niet gevolgd door een 
gepeperde boete. Wie bij vriestemperatu-
ren zijn klanten niet verplicht om buiten 
te roken, kan zich aan een aardige boete 
verwachten van tussen de 150 en 5.500 

euro. Ook zou het stoeproken dikwijls de 
aanleiding zijn tot klachten van geluids-
overlast. Als cafébaas ben je niet alleen 
verantwoordelijk voor de volksgezond-
heid binnen maar ook voor de nachtrust 
van omwonenden van de zaak. Die kan 
straks dus nooit meer goed doen.

Het rookverbod is onzin
Het Vlaams Belang heeft zich, in tegen-
stelling tot de andere politieke partijen, 
altijd verzet tegen de invoering van een 
algemeen rookverbod in de horeca. Het 
rookverbod is noodlottig voor de kleine 
biercafés, de volkscafés waar gewone Leu-
venaars hun pintje gaan drinken of hun 
babbeltje gaan doen. Het invoeren van een 
algemeen rookverbod zal vele cafés volle-
dig doodknijpen. Dat blijkt ook uit de cij-
fers. Sinds juli 2011 zijn al meer dan 2.000 
cafés stopgezet of failliet gegaan.

Laat de cafébaas zelf beslissen
Voor het Vlaams Belang moet aan de café-
bazen de keuzevrijheid gelaten worden of 
zij hun café rookvrij willen of niet. Hetzij 

in de volledige inrichting, hetzij uitslui-
tend in een duidelijk afgebakende rookzo-
ne met afzuigsysteem, hetzij in een aparte 
rookkamer. De klanten zullen zelf wel be-
slissen of ze al dan niet in een rookvrij café 
willen zitten.

Duidelijke aanduiding
Het spreekt voor zich dat aan de buitenzij-
de van de horecazaak op een ondubbelzin-
nige wijze moet aangegeven worden welk 
rookregime in de drankgelegenheid van 
toepassing is. Het is aan de klanten om uit 
te maken of zij een rookvrije omgeving al 
dan niet essentieel vinden.



 Opnieuw asielrecord

Het Vlaams Belang heeft er meermaals voor 
gewaarschuwd dat door de lakse asiel- en 
immigratiepolitiek als vanzelf nieuwe asielzoekers 

worden aangezogen. Vorig jaar werden liefst 25.479 
asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal in 
meer dan tien jaar en bijna vijf keer meer dan het Europese 
gemiddelde.

Voor een goed begrip vermelden we dat 
achter één asieldossier meerdere personen 
schuilgaan, waardoor het aantal aanvragen 
door de asielinstanties traditioneel met 
een derde wordt vermeerderd. Concreet 
betekent dit dat vorig jaar - alleen al via 
de asielpoort - zo’n 34.000 vreemdelingen 
het land binnen wandelden. Dat is een stad 
als Ieper erbij in nauwelijks één jaar tijd.

Vlaams Belang 
eist kordaat 
uitwijzingsbeleid
Ondanks het feit dat de asielstroom almaar 
verder blijft aanzwellen en dit land een 
topbestemming voor asielzoekers blijft, 
worden geen extra middelen voorzien 
voor het terugkeerbeleid, wel integendeel. 
Hoe de nieuwe regering met een dergelijke 
politiek de asielstroom eindelijk denkt in 
te dammen, blijft een raadsel. Een conse-
quent uitwijzingsbeleid blijft immers het 
sluitstuk van elke geloofwaardige asielpo-
litiek. Wanneer uitgeprocedeerden en ille-
galen niet daadwerkelijk uit het Beloofde 
Land worden gezet, is om het even welke 
asielwet tot mislukken gedoemd.

Immigratie:
Land van melk en honing

In het licht van 
het migratiedebat 
dat zich aandient 
stelt het Vlaams 
Belang een gloed-
nieuwe en sterk 

onderbouwde immigratiebrochure 
voor. Onder de titel ‘Land van melk 
en honing’ gaan Bruno Valkeniers en 
Filip De Man dieper in op de talrijke 
immigratiemisbruiken en formuleren 
ze concrete voorstellen om de immi-
gratiestroom in te dijken.

 2006 2007  2008 2009 2010 2011

Asielaanvragen
per jaar

Energie dreigt onbetaalbaar te worden in dit land. 
Door de hoge taksen op energie (21% BTW én 
allerlei heffingen) kan de staat rekenen op snel 

stijgende belastinginkomsten.

Meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen 
slagen er niet langer in om hun factuur 
van gas en elektriciteit te betalen. Elek-
triciteit werd vorig jaar zomaar eventjes 
33 procent duurder. We betalen nu al 20 
procent meer dan in Nederland, 45 pro-
cent meer dan in Groot-Brittannië en 56 
procent meer dan in Frankrijk. Niet al-
leen de producenten strijken al te grote 
winsten op, maar ook de verdelers. De 
gemeenten zijn hier aandeelhouders.  
Via hun politiek gekleurde mannetjes 
in de raden van bestuur proberen 
ze zo veel mogelijk centen af te 
romen. CD&V, Open VLD 
en SP.a melken op die 
manier de kleine man.

Energie is basisbehoefte
Het waanzinnige subsidiebeleid 

drijft de elektriciteitsfactuur nog 
verder de hoogte in. En straks 
komt daar nog de rekening van de 
windmolens bij. Met dank aan mi-
nister Freya Van den Bossche (SP.a). 
Het standpunt van het Vlaams Be-
lang is duidelijk: de heffingen op 
energie moeten naar omlaag en de 

BTW moet van 21 naar 6 procent. 
Energie is geen luxe maar een 

basisbehoefte en moet dus 
betaalbaar blijven. Voor 

iedereen!

 Vlaams Belang eist 
betaalbare energie!

SMS “Immigratie” 
+ naam en adres 
naar 3111 en u 
ontvangt deze 
brochure GRATIS.

(0,50 euro per sms)

(0,50 euro per sms)

Bestel
via sMs

Lancering ‘Vlaams 
Belang-journaal’
U zal het ook al gemerkt hebben. Het 
Vlaams Belang komt in de media am-
per nog aan bod. In kranten of op ra-
dio en televisie worden we angstvallig 
verzwegen. Een recente studie van de 
Universiteit Antwerpen toonde dit nog 
maar eens aan. Gezien het niet in onze 
aard ligt om bij de pakken te blijven 
zitten, lanceren we een eigen journaal 
dat de stem van de Vlaamse onderbuik 
wél doet weerklinken.

Breek zelf de mediaboycot 

van het Vlaams Belang

en bekijk het Vlaams Belang-journaal 

op www.vlaamsbelang.org/inbeeld


