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Geen pardon 
voor criminaliteit

Waar gaat uw 
belastinggeld naartoe?

Anderstaligen in
 Leuvense scholen 

neemt toe

De Leuvense volksstem
 VlaamsBelangLeuven 

Voor een Veilige en 
leefbare stad

de gemeenteraadsverkiezingen zijn al 
een tijdje achter de rug. de stemmen 
zijn geteld en de zetels verdeeld. 

De winst van de ene partij heeft geleid 
tot het verlies van de andere. Na een 
verlies moet een politicus terug opstaan, 
de rug rechten en zijn programma en 
standpunten uitdragen. Het Vlaams 
Belang is immers niet van plan om bij 
de pakken te blijven zitten.

Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts zal 
ook tijdens deze bestuursperiode zijn 
stem laten horen. Zeker nadat het stads-
bestuur onlangs zijn bestuursakkoord 
op papier heeft gezet. Het is een lijvig 
werk geworden. Er is alleen één pro-
bleem: het college is helemaal niet zeker 
of ze al zijn mooie plannen zal kunnen 
uitvoeren. Om de eenvoudige reden dat 
er geen geld voor zal zijn. Sterker nog: 
hier en daar hoor je in de wandelgangen 
van het stadskantoor de suggestie om 
enkele belastingen te verhogen. Kwestie 
van nog wat meer geld in het bakske 
te krijgen. De komende jaren beloven 
bijgevolg bijzonder boeiend te worden. 

Het Vlaams Belang is van oordeel dat 
de Leuvenaar via de vele belastingen en 
retributies meer dan zijn bijdrage levert 
tot de stadskas. Het Vlaams Belang wil 
in alle geval een beleid met een lagere 
belastingdruk en zonder verkwisting 
van belastinggeld. We zullen bovendien 
ieder voorstel van het college tegen het 
licht houden en met de nodige kritische 
ingesteldheid beoordelen. Als sociale 
volkspartij blijven we immers de belan-
gen van de gewone Leuvenaars verde-
digen. Voor een veilige en een leefbare 
stad is het Vlaams Belang bereid om een 
tandje bij te steken.



onVeiligheid: 

geen pardon voor criminaliteit
op de vraag of leuven een veilige stad is, 
zijn de meningen onder leuvenaars ver-
deeld. 

Leuven is inderdaad Brussel of Antwerpen 
niet, maar toch kunnen we vaststellen dat ook 
hier de criminaliteitscijfers voor een aantal 
belangrijke types van misdaad over de afgelo-
pen jaren niet zijn gedaald. Integendeel. Het 
Vlaams Belang heeft er steeds voor gewaar-
schuwd dat de ernstige vormen van crimina-
liteit zoals die zich in de grote steden Brussel, 
Antwerpen en Gent voordoen ook overwaaien 
naar de middelgrote steden zoals Leuven.

Einde april maakte de Leuvense politie crimi-
naliteitscijfers bekend voor de periode januari-
april 2013. Enkele opvallende vaststellingen.

inbraken blijVen 
problematisch

In de periode januari-april werden er 307 
inbraken geregistreerd, waarbij inbraken in 
woongelegenheden (woningen en apparte-

menten) nog steeds blijven pieken en er 44 
meer inbraken zijn geweest (+27%) dan in 
dezelfde periode van 2012.
Inbraak in woningen treft de Leuvenaars in 
hun onmiddellijke leef- en woonomgeving. 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat de 
Leuvense politie dit onveiligheidsprobleem 
veel kordater moet aanpakken.  Iedere inbraak 
is er één teveel.

gauwdiefstal en 
zakkenrollerij piekt

Een ander fenomeen dat alle records aan het 
breken is, is gauwdiefstal en zakkenrollerij. In 
de periode januari-april 2013 werden er maar 
liefst 480 (!) feiten geregistreerd, een toename 
met 159 feiten (+50%) t.o.v. dezelfde periode 
van 2012. 

Dergelijke feiten zijn geen eenmansacties 
meer. Inzake gauwdiefstal en zakkenrolle-
rij  zijn georganiseerde bendes aan het werk 
die vooral de Leuvense binnenstad (en het 
uitgangsleven) 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 onoplet-
tendheid. Ook hier moet de Leuvense politie 
paal en perk aan stellen en desnoods met 
verhoogde patrouilles in burger de kans om 
daders op heterdaad te betrappen verhogen.

lik-op-stukbeleid

Voor het Vlaams Belang is het van groot 
belang dat er meer politie in het straatbeeld 
aanwezig is. “Meer en beter blauw op straat” 
betekent voor het Vlaams Belang meer vei-
ligheidswaarborgen voor de Leuvenaar en is 
uiteraard niet bedoeld om de Leuvenaar te 
overladen met boetes en pv’s allerhande maar 
wel om alle vormen van criminaliteit verder 
terug te dringen. De angst moet van kamp 
veranderen.

Het terugdringen van criminaliteit en het 
effectief aanpakken en oplossen van misdrij-
ven is voor het Vlaams Belang immers de 
kerntaak bij uitstek van de overheid.

Ook een vlotte samenwerking tussen het 
parket en de politie is belangrijk. De procu-
reurs moeten ook kordaat optreden om te 
vermijden dat de gearresteerde criminelen 
na enkele uren worden vrijgelaten en dat 
de geverbaliseerde misdrijven zonder gevolg 
worden geklasseerd. Vervolging en bestraf-
fing mogen geen loze woorden blijven. Een 
kordaat lik-op-stukbeleid is het enige wat de 
criminelen begrijpen.

leuvens bestuursakkoord afgeschoten
op het eerste zicht lijkt het bestuurakkoord 
van 163 bladzijden een forse beleidsnota 
te zijn, vol met initiatieven, acties en doel-
stellingen voor de komende jaren. het 
bestuursakkoord is slechts een waslijst aan 
voorstellen geworden alsof het een 3-suisses 
cataloog is. Voor ieder beleidsdomein heeft 
de bevoegde schepen zijn verlanglijstje kun-
nen opmaken zonder dat er enige financiële 
zekerheid tegenover staat. op een derge-
lijke manier kan iedereen een bestuursak-

koord op papier zetten.

Het bestuursakkoord bevat veel bladvulling 
maar met weinig concrete cijfers. Het stadsbe-
stuur is dus veel voorzichtiger geworden want 
als ze een doelstelling in cijfers vertaalt, kan 
de oppositie het college daar op aanspreken 
en dat heeft het liever niet. Op het gebied 
van wonen maakt het stadsbestuur er zich bv. 
vanaf door te stellen dat: ”De stad wil vol-
doende kwalitatieve (huur- en koop-) wonin-

gen bieden en ontwikkelt een bijkomend aan-
bod aan woningen, met bijzondere aandacht 
voor de betaalbaarheid en duurzaamheid van 
de woningen en de diversiteit aan woningty-
pes.” Met een dergelijke wollige omschrijving 
kan het stadsbestuur werkelijk alle kanten op.

Het Vlaams Belang stelt ook vast dat er voor 
de grote projecten die men in de komende 
jaren wil realiseren, het college al een vooraf-
name heeft genomen op zijn intentieverkla-



aandeel anderstaligen in 
leuvense scholen neemt toe
in Vlaanderen spreken steeds meer leerlin-
gen thuis geen nederlands. dat blijkt jaar-
lijks uit de rapporten van kind en gezin.  
Deze evolutie heeft zich tot op vandaag 
onverminderd verder gezet. In verschillende 
steden begint de situatie stilaan dramatische 
proporties aan te nemen. 
Op basis van parlementaire vragen, zetten 
we de cijfers voor het schooljaar 2011-2012 
onder de vorm van een top-10 voor Leuven 
in de onderstaande tabel op een rij.

De cijfers spreken voor zich. Jaar na 
jaar komen steeds meer kinderen op 
de Leuvense schoolbanken die thuis 
geen Nederlands spreken. Deze 
evolutie is onrustwekkend en o.i. 
geen goede zaak voor de kwaliteit 

van het Nederlandstalig onderwijs in Leuven. 
De vermelde percentages zorgen voor een 
toenemende druk op de betrokken scholen. 
Bovendien blijkt uit verschillende onderzoe-
ken dat teveel anderstaligen in de klassen het 
onderwijsniveau negatief beïnvloeden en een 
impact hebben op de onderwijskwaliteit. 

Dit moet onherroepelijk leiden naar een nivel-
lering naar beneden of het oplopen van een 
niet te verwaarlozen achterstand. Ondanks 
alle inspanningen die in de onderwijswereld 
worden geleverd, gaat het er inzake taal- en 
leerachterstand van allochtone scholieren dan 
ook veeleer op achteruit dan op vooruit. 
Zolang de invoer van telkens nieuwe anders-
taligen via kanalen zoals importhuwelijken 
en gezinshereniging blijft voortduren, blijft 

het dweilen met de kraan open en zal het van 
kwaad naar erger gaan.

Het Vlaams Belang wil niet verhinderen dat 
anderstalige kinderen hun toekomstkansen 
kunnen vergroten in het Nederlandstalig 
onderwijs. De Nederlandstalige kinderen 
mogen daar echter niet de dupe van worden. 
Daarom pleiten we voor het inhalen van 
de taalachterstand en moeten overgangsklas-
sen met een intensieve begeleiding in de 
Nederlandse taal ervoor zorgen dat de anders-
taligen voldoende taalkennis opdoen om met 
vrucht in de volgende schooljaren te slagen. 
Op die manier moet opnieuw een kwaliteits-
vol onderwijs worden uitgebouwd, ook in 
Leuven. In het belang van de leerkrachten 
maar ook van alle leerlingen.

ring en het bestuursakkoord door een aantal 
projecten af te blazen. Maar van datgene wat 
dan nog wel overblijft in het bestuursakkoord 
zullen tegen december 2013 nog heel wat ver-
langens of paradepaardjes moeten sneuvelen. 
De vraag is ook niet welke beleidsvoorstellen 
de eindstreep zullen halen, de vraag is eerder 
welke schepen nu welke voorstellen zal moe-
ten inleveren?
Het stadsbestuur is van plan een massa studies 
te laten uitvoeren. Studies over mobiliteit, 
woonbehoeften, sportinfrastructuur, straten 
en pleinen, enz. Het Vlaams Belang wil het 
stadsbestuur er toch voor waarschuwen om 
met die studies niet al te veel valse verwach-

tingen te creëren. Anders zal het college 
binnen afzienbare tijd de Leuvenaars moeten 
ontgoochelen omdat er met de uitvoering van 
beleidsopties in deze bestuursperiode niet kan 
begonnen worden.

Tot slot zijn we zeer benieuwd wat het 
stadsbestuur zal doen met de toenemende 
kosten van de hervorming binnen de politie 
en de brandweer, de toenemende kosten 
van de ambtenarenpensioenen en de vermin-
derde energiedividenden. In de tekst van het 
bestuursakkoord is daarover niets te lezen.

We stellen vast dat het stadsbestuur een mooie 

verlanglijst heeft gemaakt maar daarover nog 
geen knopen heeft doorgehakt omdat de 
financiële haalbaarheid helemaal niet zeker 
is. Het stadsbestuur houdt de Leuvenaars dus 
een wortel voor. Het Vlaams Belang is samen 
met u uitermate benieuwd wat er in december 
2013 (bij de opmaak van de begroting voor 
de komende jaren) zal overblijven van al die 
mooie plannen. Wedden 
dat er nog verrassingen uit 
de kast gaan vallen? 

hagen goyvaerts
gemeenteraadslid 

 Rangorde Naam school         Thuistaal # lln
       geen Nederl.
1 Sancta Maria Leuven  Sint-Jacobsplein 13  3000 LEUVEN 47 23% 202
2	 Miniemeninstituut		 Diestsestraat	163		 3000	 LEUVEN	 91	 21%	 443
3	 Middenschool	II		 Rerum	Novarumlaan	1		 3010	 KESSEL-LO	 26	 21%	 121
 van het Gemeenschapsonderwijs
4	 Sint-Jozefinstituut		 Jozef	Pierrestraat	56		 3010	 KESSEL-LO	 62	 19%	 328
5	 Koninkl.	Ath.	Redingenhof	Leuven		 Redingenstraat	90		 3000	 LEUVEN	 162	 18%	 895
6	 Middenschool	van	het		 Redingenstraat	90		 3000	 LEUVEN	 31	 18%	 169
 Gemeenschapsonderwijs I Leuven
7	 Sint-Albertuscollege	-Haasrode		 Geldenaaksebaan	277		 3001	 HEVERLEE	 124	 16%	 754
8	 Koninklijk	Atheneum	2		 Tiensevest	62		 	 3000	 LEUVEN	 81	 11%	 749
9	 Don	Bosco	Groenveld		 Groenveldstraat	44		 3001	 HEVERLEE	 41	 11%	 377
10	 Paridaensinst.	Eerstegraadsschool		 Janseniusstraat	2		 3000	 LEUVEN	 16	 11%	 145



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 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 per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams 
Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

ja, ik wil
VB/Lok - 27/05/13

Vlaams Belang leuVen | 
Tervuursevest 13/01 | 3001 Heverlee (leuven) | Tel. 016/20.43.01

secretariaat.leuven@vlaamsbelang.org
Rek. nr. Be95 4232 0284 8158

Waar gaat uW 
belastinggeld in 
leuven naartoe?
in deze tijden van toenemende levensduurte en economische crisis, 
heeft u zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belasting-
geld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2011 
kunt u in de onderstaande tabel zien voor wat uw belastinggeld zoal werd 
gebruikt door het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft 
u meteen een overzicht van de voornaamste kosten per inwoner. Op 1 
januari 2012 telde Leuven 97.656 inwoners.

Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat het stadsbestuur van Leuven een 
grote geldhonger heeft. Een geldhonger die bovendien jaar na jaar blijft 
stijgen. De vraag is: wat geeft het stadsbestuur u terug in ruil voor uw gulle 
bijdrage aan belastinggelden? Is de dienstverlening van de stad diegene 
die u verwacht? Heeft u de overtuiging dat het sp.a/CD&V-college uw 
belastinggeld als een goede huisvader beheert? Of wordt uw belastinggeld 
uitgegeven aan al te dure en chique projecten waar u als Leuvenaar niks 
aan heeft? 

 Verdeling Euro per inwoner
 
Algemeen	bestuur	 267
Politie		 189
Brandweer	 122
Stedelijk	Onderwijs		 101
Cultuur	 295
Sociale	hulp,	waarvan	 288
													Werkingstoelage	OCMW	 154
 
Stadsreiniging	-	vuilnisophaling	 163
 
Personeelsuitgaven	 582
 
Belastingen,	waarvan	 762
												Aandeel	in	de	Pers.	Belasting	 390
												Aandeel	Onroer.	Voorheffing	 372
 
Leninglast	Lange	Termijn	per	inwoner	 1.464

  nieuWs uit de provincieraad

mandaTenTelleR TikT lekkeR aan

Tijdens de afgelopen 5 zittingen van de provincieraad waren 
zomaar eventjes 60 van de 100 agendapunten gewijd aan stem-
mingen over afgeleide mandaten en het verdelen van postjes.  
De oogst voor de meerderheidspartijen is niet onaardig te noe-
men: meer dan 90 % van de 215 postjes zijn al binnengehaald. 
En er volgen er nog! We geven u alvast een tussenstand mee: 79 
postjes voor de CD&V, 54 postjes voor VLD, 34 postjes voor 
de sp.a en 30 postjes voor Groen. Ter vergelijking: N-VA heeft 
er 10, Vlaams Belang en Union des Francophones (UF) elk 4.

Te duuR afscHeidsfeesTje

In februari gaf de provincie een afscheidsfeestje voor de uittre-
dende provincieraadsvoorzitter en twee gedeputeerden, alle drie 
van CD&V.  Dat moest blijkbaar met stijl gevierd worden. Zo 
werden er voor 3.000 euro aan geschenken gekocht en kostte de 
receptie zo’n slordige 9.000 euro. Kortom een afscheidsfeestje 
met alles er op en er aan. Op kosten van de belastingbetaler 
maar allicht niet in het kader van de armoedebestrijding…

WinTeRkleRen VooR de zomeR?

De provincie Vlaams-Brabant gaf in april 20.000 euro aan Ox-
fam-Solidariteit voor noodhulp aan de slachtoffers van de strijd 
in Syrië. En waaruit zou die bestaan?
“Met onze steun gaan ze in Libanon dekens, hygiënekits, brand-
stof, kacheltjes, kookgerief, matrassen en warme winterkleding 
uitdelen aan vluchtelingen.” 
Geen probleem met noodhulp, al hadden we die wel liever bij 
het Rode Kruis in Syrië zelf zien toekomen.  En vanaf de mei-
maand wordt het in Libanon boven de 30 graden. Waarom heb-
ben ze daar dan kacheltjes en warme winterkleding nodig, wou 
Willy Smout weten. 
Gedeputeerde Robijns (Groen) moest toegeven 
dat het persbericht niet correct was en dat er 
geld wordt uitgegeven voor aangepaste hulp 
voor dit seizoen, dus o.a. voor hygiëne en zui-
ver water. 

Willy smout 
Provincieraadslid


