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Leuven blijft pret-
park voor inbrekers

Bescherming stads-
zicht  wordt een ramp

Gebroken belofte 
van het stadsbestuur
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Leuven bLijft een pretpark voor inbrekers

inbraken bLijven op record-
hoogte
De criminaliteitscijfers zijn duidelijk: 
het aantal inbraken in Leuvense wonin-
gen en appartementen blijft zeer hoog. 
Ook de buurgemeenten ontsnappen 
niet aan de inbrakenplaag. 
In de periode januari tot oktober 2013 
werden in Leuven maar liefst 845 (!) 
inbraken geregistreerd in woongelegen-
heden en andere bestemmingen. Voor 
de woongelegenheden loopt het aantal 
inbraken op tot 515 feiten, een stijging 
met 170 feiten (+ 50%) t.o.v. dezelfde 
periode van 2012. Er zijn pieken gere-
gistreerd van 43 feiten op één week 
tijd. Dat zijn nagenoeg 10 inbraken per 
werkdag.

Inbraak in woningen treft de Leuvenaars 
in hun onmiddellijke leef- en woon-
omgeving. Het Vlaams Belang is van 

oordeel dat de Leuvense politie alles 
op alles moet zetten om dit onveilig-
heidsprobleem (L. Tobback noemde 
het ooit “een vermeend gevoel van 
onveiligheid”) zonder pardon hard aan 
te pakken. Iedere inbraak is er immers 
één teveel.

gauwdiefstaL en zakkenroL-
Lerij piekt
Een ander fenomeen dat alle records 
blijft breken, is gauwdiefstal en zakken-
rollerij. In de periode januari-oktober 
2013 werden er maar liefst 1.065 (!) 
feiten geregistreerd, een toename met 
322 feiten (+43%) t.o.v. dezelfde peri-
ode van 2012. 
Dergelijke aantallen zijn geen eenmans-
acties meer. Inzake gauwdiefstal en zak-
kenrollerij  zijn georganiseerde bendes 
aan het werk die vooral de Leuvense bin-

nenstad (en het uitgaansleven) onveilig 
maken. Die bendes zijn permanent 
op zoek naar materiaal (vnl. moderne 
zaktelefoons) dat snel en anoniem kan 
verhandeld worden op de zwarte markt. 
De gauwdieven en zakkenrollers slaan 
hun slag op een moment van afleiding 
of onoplettendheid. Ook hier moet de 
Leuvense politie paal en perk aan stel-
len en desnoods met meer patrouilles 
in burger de kans om op heterdaad te 
betrappen verhogen.

veiLigheid = onze prioriteit
Voor het Vlaams Belang is het van 
prioritair belang dat er meer politie in 
het straatbeeld aanwezig is. “Meer en 
beter blauw op straat” betekent voor 
het Vlaams Belang meer veiligheids-
waarborgen voor de Leuvenaars en is 
uiteraard niet bedoeld om de Leuvenaar 
te overladen met (GAS-)boetes en pv’s 
allerhande maar wel om alle vormen 
van criminaliteit verder terug te drin-
gen. De angst moet van kamp veran-
deren.
Het terugdringen van criminaliteit en 
het effectief aanpakken en oplossen van 
misdrijven is voor het Vlaams Belang 
immers de kerntaak bij uitstek van de 
politie.
Ook een vlotte samenwerking tussen 
het parket en de politie is belangrijk. 
De procureurs moeten ook kordaat 
optreden om te vermijden dat de gear-
resteerde criminelen na enkele uren 
worden vrijgelaten en dat de geverbali-
seerde misdrijven zonder gevolg worden 
geklasseerd. Vervolging en bestraffing 
mogen geen loze woorden blijven. Een 
kordaat lik-op-stukbeleid en een harde 
aanpak van de criminaliteit is het enige 
wat de criminelen begrijpen.

bescherming stadszicht bondgenoten 
wordt een ramp voor de handeLaars
Op 9 december 2013 naam Vlaams 
minister Geert Bourgeois (N-VA), 
bevoegd voor onroerend erfgoed, de 
beslissing om 7 statige panden op 
de Bondgenotenlaan als individueel 
monument en de volledige laan als 
stadsgezicht voorlopig te beschermen.
Dat wil zeggen dat alle panden tussen 
het Fochplein en het Martelarenplein, 
met inbegrip van de beeldbepalende 
bebouwing in de aanzetten van de zij-
straten en de verbredingen ter hoogte 
van de stadsschouwburg en het stand-

beeld van Justus Lipsius zijn opgeno-
men in het stadsgezicht.
Het Vlaams Belang begrijpt best dat de 
architecturale pareltjes van woningen 
(zowel aan de binnenkant als aan de 
buitenkant) op de Bondgenotenlaan, 
die dateren van voor 1914 en nadien 
zijn wederopgebouwd,  het beschermen 
waard zijn. De voorlopige bescherming 
van de Bondgenotenlaan als stadsge-
zicht is o.i. een beslissing met ver-
regaande gevolgen. De bescherming 
van de belangrijkste winkelstraat als 

stadsgezicht dreigt de toekomst van het 
hele handelsgebeuren te hypothekeren.

Gebrek aan visie
In de praktijk komt het er op neer dat 
ook de woningen en winkelpanden, 
die niet op de erfgoed-inventaris van 
de Bongenotenlaan staan, te maken 
zullen krijgen met een veel zwaardere 
administratieve procedure. Zo worden 
alle onderhoudswerken meteen mel-
dingsplichtige werken waarover het 
Agentschap Erfgoed zijn advies moet 



geven. Bij het uitvoeren van verbou-
wingswerken aan de betrokken pan-
den mag de verticale buitenstructuur 
niet gewijzigd worden en mag bvb. 
de binnenverdeling niet volledig 
uitgebroken worden. Zo mogen 
voortaan reclamepanelen op de 
gevels  de verticale lijn van het 
gebouw niet meer verstoren. Het 
Agentschap Erfgoed zal daar ook 
een advies over moeten geven. En 
juist daar wringt het schoentje. 
Momenteel is er geen globale en 
coherente visie over wat er wel en 
wat niet toegelaten is, laat staan 
dat er daarover concrete afspraken 
zouden bestaan met de Leuvense 
stadsdiensten. De dossiers zul-
len door het Agentschap Erfgoed 
geval per geval bekeken worden en dat 
zal in de praktijk leiden tot willekeur. 
Wat dat betreft heeft het Agentschap 
geen goede reputatie en de al dan niet 
gunstige afloop van een aanvraag is 

dikwijls verbonden met de erfgoedcon-
sulent die het dossier behandelt. Of 
dit de rechtszekerheid bevordert is nog 
maar de vraag.

U zal maar eigenaar zijn van een derge-
lijk pand. Laat staan dat men het pand 
binnen afzienbare tijd nog verkocht zal 
krijgen.
Het Vlaams Belang begrijpt dan ook ten 

volle dat vele eigenaars en zaakvoerders 
op de Bondgenotenlaan zich zorgen 
maken over hoe het nu verder moet. 
We stellen ook vast dat het Agentschap 

Erfgoed in een ivoren toren leeft en 
geen voeling heeft met de uitbating 
van een handelszaak. We mogen 
hopen dat het Handelaarsverbond 
de krachten verenigt en voldoende 
gegronde en gemotiveerde bezwaar-
schriften tegen dit voorlopig besluit 
van de minister indient. Het stads-
bestuur mag ook niet bij de pakken 
blijven zitten en dient alle juridi-
sche middelen uit te putten om de 
bescherming als stadsgezicht tegen 
te houden, zo nodig zelfs een pro-
cedure bij de Raad van State in te 
dienen. Zo niet dreigt het hele han-

delsgebeuren op de Bondgenotenlaan 
op termijn een catastrofe te worden.

stadsbestuur breekt beLofte inzake beLastingen
budget en meerjarenpLanning

In december heeft de gemeenteraad het 
budget 2014 en de bijbehorende meer-
jarenplanning uitvoerig besproken. Ook 
het Vlaams Belang heeft zijn analyse 
gemaakt en de inkomsten en uitgaven 
van het stadsbestuur kritisch tegen het 
licht gehouden. Het Vlaams Belang 
komt tot het besluit dat Sp.a en CD&V 
hun eerdere (verkiezings)belofte om de 
belastingen niet te verhogen gebroken 
heeft.
Een ernstige bespreking van de begro-
ting is niet mogelijk zonder het te 
hebben over belastingen en retributies. 
Zij die denken dat de Leuvenaar een 
onderscheid maakt tussen belastingen 
en retributies hebben het verkeerd voor. 
Datgene wat de Leuvenaars moeten 
betalen, komt allemaal uit dezelfde por-
temonnee. Zo eenvoudig is dat.
Het stadsbestuur heeft ook geprobeerd 
om de nieuwe belastingverhogingen 
handig te verkopen. Alle verhogingen 

zijn het gevolg van een “indexering” van 
de tarieven. Indexeringen? Verschillende 
tarieven stijgen met 10 tot 30% met 
enkele uitschieters tot 250%. Laat ons 
een kat een kat noemen: dit gaat niet 
over een indexering, dit gaat over een 
platte belastingverhoging. Niks meer 
maar ook niks minder.
Het doet allemaal denken aan een 
sketch van Gaston en Leo uit de jaren 
80 met Martin in de rol van eerste 
minister en Leo in de rol van minister 
van Financiën. Een journalist vroeg hen: 
“Komen er nieuwe belastingen?” Het 
antwoord van Martin: “Nieuwe belas-
tingen, nee, nee”, aangevuld door de 
minister van Financiën: “We gaan alleen 
de bestaande belastingen verhogen”. 
Louis Tobback en Carl Devlies passen 
in Leuven juist dezelfde methodiek toe. 
En wees gerust, de Leuvenaars zullen 
dit allemaal in hun portemonnee voe-
len. Alles wordt fors duurder: de bruine 
huisvuilzak, de klever voor de GFT-bak, 
het uurtarief voor bovengronds par-
keren, de bewonerskaart, het plaatsen 
van een container, het ophalen van grof 
huisvuil, het opvragen van notariële 
informatie, het aanvragen van steden-
bouwkundige documenten, de aangifte 
van een huwelijk, het lidgeld van de 
bibliotheek, een grafconcessie, enz.
Kortom al diegenen die in Leuven 
wonen, werken, investeren, verbouwen, 
sorteren en overlijden zullen voortaan 
nog meer de rekening van het stadsbe-
stuur betalen. 

gebroken beLofte
Bovendien zijn de belastingverhogin-
gen helemaal niet ingegeven door een 
gebrek aan inkomsten. Integendeel. 
Daar waar de belastinginkomsten van 
de Leuvenaars in 2012 goed waren 
voor een totaal bedrag van 76,7 miljoen 
euro, zijn deze voor 2014 geraamd op 
91,2 miljoen euro. Op 2 jaar tijd zul-
len de Leuvenaars de stadskas dus met 
een extra 14,5 miljoen euro gespijsd 
hebben. Een stijging van grosso modo 
20%. Dat kan het stadsbestuur aan 
de Leuvenaars toch niet meer op een 
geloofwaardige manier uitleggen als een 
“indexering”. Tenzij men nog gelooft 
in sprookjes. Het Vlaams Belang is van 
oordeel dat het stadsbestuur zijn belofte 
om de belastingen niet te verhogen niet 
is nagekomen. Sterker nog: ze heeft haar 
belofte uit haar bestuursakkoord gebro-
ken. En u als Leuvenaar draait daar voor 
op. Merci Sp.a, merci CD&V.

Hagen Goyvaerts
Fractievoorzitter 



BUDGET 2014: AMPER 
NOG CONTROLE OP 
WAT DE DEPUTATIE 
DOET MET UW CEN-
TEN 

De Vlaamse regering verplichtte elk ge-
meente- en provinciebestuur om voort-
aan een beleids- en beheerscyclus (BBC) 
op te stellen, met een meerjarenplan-
ning voor zes jaar en een budget voor 
het lopende jaar. De omschakeling al-
leen al kostte 1,4 miljoen euro aan in-
formatica. Maar is dat nu ook een ver-
betering?
Akkoord, je krijgt een overzichtelijke 
indeling in drie niveaus: (1) beleids-
doelstellingen, (2) actieplannen en (3) 
acties.
Maar als raadslid krijgen we enkel cijfers 
van niveau 1 en 2, niet van niveau 3. 
Nochtans  zijn die bedragen daar soms 
50 x groter dan die van niveau 2. Zo 
mogen we wel het bedrag kennen van 
het actieplan “dierenwelzijn” (100.000 
euro) maar niet dat van de actie “Infra-
structuur voor trappers” (wellicht meer 

dan 5 miljoen euro) Begin zo maar eens 
de uitgaven te controleren of volgend 
jaar te vergelijken…
Conclusie: de BBC zorgt voor een zwaar 
gebrek aan transparantie voor de burger 
en zijn verkozenen. De naam zou beter 
veranderen in Bijna Blanco Cheque. 

BELEIDSKEUZES: GEEN 
AANDACHT VOOR 
ONVEILIGHEID, GEEN 
PROBLEEM MET MAS-
SA-IMMIGRATIE  

We stellen vast dat er zomaar eventjes 
5,3 miljoen euro per jaar gaat naar de 
actieplannen klimaat, duurzaam beleid 
en biodiversiteit. Dat kan o.i. best met 
heel wat minder. De deputatie zou be-
ter investeren in een gebiedsdekkend 
cameranetwerk. Op die manier zouden 
we op een gecoördineerde manier de in-
brakenplaag en rondtrekkende dieven-
benden kunnen tegengaan. Maar het 
probleem onveiligheid komt helaas ner-
gens voor in de analyse van de meerder-

heidspartijen van het provinciebestuur 
(CD&V, SP.a, Open VLD en Groen). 
Wat we wel zien, is dat zij de geschatte 
7.000 extra inwoners per jaar als een 
“gunstige” demografische evolutie be-
schouwt… 
Nochtans betekent die aanhoudende 
immigratie nog duurder wonen, nog 
meer verkeer, nog meer OCMW-steun 
voor nieuwkomers van over de hele 
wereld, nog meer integratieproblemen, 
maar vooral nog minder Vlaams karak-
ter. Maar dat zal de traditionele partijen 
worst wezen. CD&V, SP.a, Open VLD 
en Groen zijn aan de macht en dat is 
voor hen het belangrijkste.

Willy Smout 
Provincieraadslid

NIEUWS UIT DE PROVINCIERAAD
VLAAMS BELANG ACTIEF BIJ U IN DE BUURT

de keerzijde van de massa-immigratie
de maLaise van de muLticuLtuur 

Onlangs liep er in de publieke ruimte 
van Museum M de tentoonstelling ‘Ik 
kom van ver’. Daarbij doen 43 allochto-
ne vrouwen hun verhaal waarom ze naar 
de Leuvense regio uitweken om hier 
hun leven vorm te geven. Het is ook 
een verhaal van de blijvende gehecht-
heid aan hun land van herkomst, van 
hun hoop en van hun soms moeizame 
integratie in de samenleving waarin zij 
terecht kwamen.

Een verhaal uit het leven gegrepen en 
neergeschreven in een boek. Dergelijke 
verhalen roepen vaak bewondering op 
voor de moed die deze mensen wisten 
op te brengen om op een volwaardig 
manier deel te worden van hun nieuwe 
leefomgeving.

Helaas houdt deze tentoonstelling de 
bezoekers een eenzijdig beeld voor. Een 
beeld dat mooi past in het plaatje van 

het stadsbestuur  om immigratie enkel 
in een positief daglicht te benaderen. Er 
is ook geen zweem van kritische blik te-
rug te vinden op de werkelijke toestan-
den die (ongecontroleerde) migratie te-
weegbrengt binnen de samenleving en 
op de echte gevolgen van vaak verkeerde 
politieke beslissingen op het vlak van 
migratiebeleid. Niet alleen het Vlaams 
Belang stelt zich kritisch op tegenover 
dat multiculturele gedoe en de massa-
immigratie. De Britse ontwikkelings-
econoom Paul Collier wees er onlangs 
in zijn boek Exodus op dat migratie 
altijd de neiging heeft om te versnellen 
en waarschuwt voor de gevolgen: “Noch 
het Westen, noch de ontwikkelingslanden 
zijn gebaat bij grote immigratiestromen, 
zoals we die nu zien. De arme landen zien 
hun meest waardevolle inwoners vertrek-
ken, die ze nodig hebben om vooruitgang 
te maken. De Westerse landen dreigen aan 
sociale cohesie te verliezen door de afbrok-

keling van het vertrouwen en de onder-
linge samenwerking in de samenleving.” 
Paul Collier onderschrijft wat het Vlaams 
Belang al jaren zegt: “Hoe groter de groep 
immigranten, hoe trager de aanpassing”.
Misschien kan de Leuvense vzw Inte-
gratiecentrum ook die andere kant van 
de medaille van de massa-immigratie 
eens tonen. Dan zal onmiddellijk blij-
ken dat multicultuur niet altijd een ver-
rijking is.

Noël Coninx 
Bestuurslid 


