
Voor de gewone Leuvenaar is wonen 
haast onbetaalbaar geworden. Niet 
alleen sociaal zwakkeren, maar ook 
een toenemend aantal alleenstaanden 
en singles heeft moeite om een betaal-
bare woning te vinden.

Toch worden in Leuven niet minder 
dan 4 op 10 sociale woningen be-
woond door personen die niet over 
onze nationaliteit beschikken. En dat 
terwijl er meer dan 1.700 Leuvenaars 
op de wachtlijst staan. Dat kan niet. 
Sociale woningen dienen eerst 
aan de eigen Leuvense inwo-
ners te worden toegewezen!

Een leefbare stad die leeft van haar 
middenstad, is een bereikbare stad 
waar iedereen zich veilig en vlot 
kan verplaatsen, zowel te voet, met 
de fiets, de wagen of met het openbaar 
vervoer. Het aantal bovengrondse par-
keerplaatsen werd in de laatste jaren 
steeds verder verminderd. 

Het huidige circulatieplan maakt het 
er ook niet gemakkelijker op om te 
geraken waar je wil zijn. Wegen 
afsluiten of rijrichtingen beper-
ken waardoor sluipverkeer op 
andere plaatsen ontstaat, is uit 
den boze.

In tegenstelling tot de andere partijen is 
het niet onze ambitie om winstgevende 
postjes te bemachtigen, wel om uw stem 
te laten horen.

Met uw steun maken we van 
Leuven opnieuw een leefbare, 
veilige en sociale stad waar 
de Leuvenaar zich in de eer-
ste plaats thuisvoelt. Met 
uw steun wordt Leuven 
weer van óns!

Hagen  
Goyvaerts

Lijsttrekker Leuven
Lijstduwer provincie

Onveiligheid en criminaliteit moeten 
kordaat en krachtig worden aange-
pakt. Voldoende politie op straat moet 
de veiligheid verhogen, zodat ieder 
met een gerust gevoel kan rondlopen. 
De politie moet optreden tegen elke 
vorm van verloedering, vandalisme, 
overlast, sluikstorten en het dealen van 
drugs.

De wijkagenten horen, als wijkge-
richte en alerte buurtpolitie, meer op 
straat aanwezig zijn waardoor de 
aanspreekbaarheid van de politie 
voor de Leuvenaars verhoogt.

LEUVEN
WEER VAN ONS!

SOCIALE HUISVESTING: 

MOBILITEITONZE MENSEN EERST 
MEER EN BETERE CRIMINALITEIT: 

KORDATE AANPAK 

“Nood aan een  
lik-op-stuk beleid!”

“Een bereikbare stad 
waar iedereen zich 

veilig en vlot kan  
verplaatsen.”

“4 op 10 sociale  
woningen in Leuven 

wordt bewoond door 
niet-Belgen.”
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EERST
ONZE
MENSEN

EEN HART VOOR 

In ruil voor de hoogste belastingen 
ontvangen onze senioren de laagste 
pensioenen van Europa. Vreemdelin-
gen die nooit iets hebben bijgedragen, 
kunnen vanaf dag 1 wél onbeperkt ge-
nieten van onze sociale voorzieningen. 
Daarom eisen wij een immigratiestop.
 
Ook de pijnlijke kloof tussen het gemid-
deld pensioen en de gemiddelde rust-
huisfactuur moet worden aangepakt. 
Het Vlaams Belang pleit daarom voor 
een maximumfactuur in de rust- en 
verzorgingstehuizen. De rusthuisfac-
tuur mag nooit hoger zijn dan het wet-
telijk pensioen. Punt! 

“De rusthuisfactuur 
mag nooit hoger 

zijn dan het  
wettelijk pensioen.”

“Massa- 
immigratie  

ondergraaft onze 
samenleving.”

ONZE MENSEN
Onze samenleving kreunt onder de 
massale immigratie. Sinds Francken 
aan het roer staat, kwamen bijna een 
half miljoen migranten naar ons land. 

Dat zorgt voor enorme problemen op 
het vlak van huisvesting, mobiliteit, on-
derwijs en criminaliteit. Om nog maar 
te zwijgen over de samenlevingscon-
flicten die er het gevolg van zijn. 

Daarom pleit het Vlaams Belang voor 
een vestigingsstop voor niet-Europese 
vreemdelingen. 

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter

ONZE CULTUUR
BESCHERM VLAANDEREN: 

Vlamingen moeten zich thuis kunnen 
voelen in hun eigen streek. Het be-
houd van het Vlaams karakter van 
onze streek is dan ook zeer belang-
rijk. 

Het Nederlands moet in Vlaanderen 
niet alleen de bestuurs-, onderwijs- en 
cultuurtaal zijn, maar moet in onze 
steden en gemeenten ook de om-
gangstaal blijven. In het straatbeeld 
moeten Nederlandstalige reclameop-
schriften gebruikt worden. 

ONS LAND

“Vlamingen moeten 
zich thuis voelen in 

eigen streek!”


