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Vlaams regeerakkoord bevat goed nieuws voor Leuven
Leuven krijgt 9 miljoen euro extra investeringsbudget. Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeer- 
akkoord. “Vlaanderen komt tussen in de pensioenfactuur van de stad”, vertelt Vlaams Parlementslid Lorin 
Parys. “Bovendien blijft ook het gemeentefonds – de belangrijkste inkomstenbron voor Leuven – de komende 
jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.”

Veilige fietspaden, betaalbaar wonen en aangename pleinen
Op het einde van de vorige bestuursperiode kreeg Leuven al meer dan 6,7 miljoen euro extra, omdat de stad meer dan 100 000  
inwoners telt. Nu komt er dus opnieuw extra budget bij. “Met dat bijkomende geld kunnen we onze stad echt beter maken”, zegt  
gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven. “N-VA Leuven wil dat de stad bij voorkeur investeert in veilige fietspaden, betaalbaar  
wonen en aangename pleinen met meer groen.”

Vlaanderen onderzoekt haalbaarheid verlenging expresweg
Bovenop het extra budget dat de stad  
ter beschikking krijgt, zal er dankzij  
de N-VA ook een haalbaarheidsstudie  
worden uitgevoerd naar het verlengen 
van de expresweg (Meerdaalboslaan), 
van de Tiensesteenweg tot aan de E314 
met afrit aan de Diestsesteenweg. 

Het doortrekken van de expresweg tot 
de E314 was altijd het idee, maar door de 
bebouwing is dat bovengronds niet meer 
mogelijk. Doordat hedendaagse boor-
technieken steeds goedkoper worden, is 
een ondergrondse verbinding misschien 
wel een optie. “Een ondergrondse verlenging 
van de expresweg zou een antwoord 
kunnen bieden op de mobiliteitsproblemen 
waarmee de inwoners van Kessel-Lo 
dagelijks geconfronteerd worden”, aldus 
Lorin Parys.

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

  Vlaams Parlementslid en Leuvens  
fractievoorzitter Lorin Parys en  
gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven.

Noteer in uw agenda

Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 9 januari om 20 uur

King Power at Den Dreef-stadion

Donderdag 12 december om 20 uur
Bardot, Oude Markt | Inschrijven via www.n-va.be/leuven

N-VA Leuven Netwerkt

Met Vlaams minister Matthias Diependaele



leuven@n-va.be

Maak kennis met Kamerlid Katrien Houtmeyers
Tot twee jaar geleden stond Katrien Houtmeyers nog met beide voeten in het bedrijfsleven en was ze voor de 
buitenwereld een nobele onbekende. Maar het gaat hard voor onze Leuvense topvrouw, want na erg sterke 
lokale verkiezingen veroverde ze op 26 mei een zitje in de Kamer. Daar zal ze onder meer de belangen van 
Leuven en zijn inwoners en ondernemers behartigen. 

Katrien, in mei werd je vanop de vijfde plaats verkozen als  
federaal volksvertegenwoordiger. Hoe kijk je terug op de eerste 
maanden als parlementslid?
Na een lange en vermoeiende campagne was ik vooral heel 
dankbaar dat ik vijf jaar lang aan de slag mag om de welvaart 
van Vlaanderen en zijn harde werkers te verdedigen. In het begin 
was het uiteraard wat zoeken, want ik kon niet van de ene dag op 
de andere mijn bedrijf, werknemers en klanten in de steek laten, 
maar nu heb ik wel een evenwicht gevonden. De combinatie van 
politiek, het bedrijfsleven en mijn gezin is niet te onderschatten, 
maar ik zie het als een uitdaging en presteer goed onder druk.

Waarmee wil je je de komende jaren vooral bezighouden?
Met mijn achtergrond als onderneemster hoop ik uiteraard  
mijn steentje bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat. 
Ondernemers zijn de aanjagers van onze economie en welvaart, 
maar kunnen natuurlijk ook niet zonder goede en gemotiveerde 
werknemers. Werken moet beloond worden, alleszins meer dan 
dat nu het geval is. 

Hoe wil de N-VA daarvoor zorgen? 
Het sociale vangnet is nu al te vaak een hangmat. Werkloosheids- 
uitkeringen moeten dringend beperkt worden in de tijd, als we de 
werkzaamheidsgraad effectief richting 80 procent willen krijgen. 
Een hogere werkzaamheidsgraad zal niet alles oplossen, dat 
hoor je me niet zeggen, maar het is in ieder geval wel een eerste 
belangrijke stap om onze welvaart te beschermen.

Naast federaal volksvertegenwoordiger ben je ook gemeente-
raadslid in Leuven. Hoe kijk je een jaar na de gemeenteraads- 
verkiezingen naar de Leuvense politiek?
In het eerste jaar hebben we als grootste oppositiepartij vooral 
geprobeerd om op een constructieve manier het debat met de 
meerderheidspartijen aan te gaan. Maar ik heb het gevoel dat zij 
niet echt openstaan voor positieve bijdragen vanuit de oppositie. 

Hoe uit zich dat concreet? 
Meermaals werden onze voorstellen, zoals bijvoorbeeld mijn 
voorstel om geboortes te registreren in het ziekenhuis in plaats 
van op het stadskantoor, simpelweg gekopieerd zonder ons daarin 
te erkennen. Het is momenteel ook koffiedik kijken hoe de  
rest van de bestuursperiode er gaat uitzien, want de meerjaren-
begroting is nog niet gekend. Daarin zal duidelijk worden welke 
ambities uit de beleidsnota overeind blijven. Hoe dan ook was 
het een erg leerrijk jaar en gelukkig staat onze sterke fractie klaar 
om nog vijf jaar het beste van zichzelf te geven.

Al Ihsaan-moskee: nog heel wat vragen onbeantwoord 
Na het bericht van de Staatsveiligheid in de zomer over mogelijke salafistische activiteiten in de Al Ihsaan- 
moskee in Leuven, blijft N-VA Leuven met een heleboel vragen zitten. Eén ding moet duidelijk zijn: als blijkt 
dat een moskee extremistisch gedachtegoed verspreidt, moeten we daar hard tegen optreden. 

In augustus verklaarden vertegenwoordigers van het moskee- 
bestuur tijdens een speciale gemeenteraadscommissie dat ze er 
niet van op de hoogte waren dat de veelbesproken hulpimam 
A.W. op Facebook sympathiseert met salafistische geleerden 
en salafistische conferenties in de moskee organiseerde. Maar 
nu blijkt dat er ook familiebanden zijn tussen hem en andere 
bestuursleden. Het salafistische karakter van zijn gedachtegoed 
was dus zeker bekend.

Stadsbestuur werd ingelicht
N-VA Leuven heeft ook vragen bij de info die de gemeente-
raadsleden kregen. In augustus werd gesteld dat geen enkele 

veiligheidspartner redenen zag om de burgemeester en het 
stadsbestuur te alarmeren. Nu blijkt dat de Staatsveiligheid 
wel degelijk informatie doorspeelde aan de lokale veiligheids-
diensten. Zo bleek dat in de moskee extremistische lessen 
gegeven werden. 

De N-VA vindt dat we moeten samenwerken met moskeeën 
die zich aan alle regels houden en zich inschrijven in onze 
Vlaamse gemeenschap, dat moet duidelijk zijn. Maar waar 
mensen zich buiten onze samenleving zetten en extremistisch 
gedachtegoed verspreiden, moet er hard worden opgetreden.
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Neen aan Leuvense scholenfusie
In september maakte de vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle, kortweg LKSD, haar plannen  
voor het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege bekend. Vanaf  
1 september 2021 vormen de drie grote katholieke scholen in het centrum van Leuven één nieuwe school  
met één gemeenschappelijke visie, ‘Perron 3000’. N-VA Leuven vreest dat de eigenheid van de scholen  
verloren zal gaan. 

Het doel van de fusie is de organisatie van één gezamenlijke  
eerste graad op verschillende locaties. Daarmee wil LKSD naar 
eigen zeggen een antwoord bieden op de uitdagingen van onze tijd. 
“Wij hebben een eenvoudig devies”, zegt fractievoorzitter Lorin 
Parys. “Tene quod bene, behoud wat goed is. We vinden de eigen-
heid van Sint-Pieters, Paridaens en het Heilige-Drievuldigheidscollege 
net een verrijking voor het Leuvense onderwijs. Met een fusie 
vrezen we dat er eenheidsworst in de plaats komt.”

Verschillende talenten, verschillend programma
Bovendien is N-VA Leuven absoluut geen voorstander van de  
invoering van een brede eerste graad waarbij alle leerlingen  
nagenoeg hetzelfde programma krijgen. Daarvoor verschillen  
leerlingen te veel. “Er is niks zo ongelijk als leerlingen met  
verschillende talenten allemaal hetzelfde onderwijs voorschotelen. 
Zowel wat capaciteiten als interesses betreft”, aldus de fractie- 
voorzitter. “Scholen moeten het potentieel van de leerlingen  
maximaal kunnen ontwikkelen.”

N-VA Leuven betreurt ook dat amper rekening werd gehouden  
met de wensen van de leerkrachten, leerlingen en ouders.  
“Een dergelijke fusie beperkt de schoolkeuze van ouders én 
leerkrachten. De enige vraag die hier van tel is, is of leerlingen, 
leerkrachten en ouders hier beter van worden. Het antwoord is 
neen”, besluit Lorin Parys.

Kerstboomadoptiebos
Het einde van het jaar nadert en dan halen heel wat mensen traditioneel een kerstboom in huis. In januari 
belanden die bomen op het voetpad, wachtend om versnipperd of – nog erger – verbrand te worden. Dat is  
allesbehalve duurzaam. Daarom stelde N-VA Leuven tijdens de gemeenteraad van oktober voor om een  
ruimte te voorzien voor een ‘kerstboomadoptiebos’.

“Een kerstboom met een kluit kan je met wat goede zorgen heel 
de kerstperiode binnen gezond houden”, legt gemeenteraadslid 
Debby Appermans uit. “Daarna is het, na een korte acclimatisatie- 
periode, perfect mogelijk om de boom opnieuw buiten te planten. 
De boom kan dan meerdere jaren als kerstboom dienen.”

Tweede leven
“Omdat veel mensen in hun tuin geen plaats hebben, stelden  
we voor dat de stad een braakliggend terrein voorziet waar die 
kerstbomen geplant kunnen worden”, vult gemeenteraadslid  
Katrien Houtmeyers aan. “Dat heeft het voordeel dat eigenaars 
hun boom elk jaar opnieuw kunnen gebruiken. In Nederland 
bestaat het systeem al enkele jaren en spreekt men van een  
‘kerstboomadoptiebos’.”

  N-VA Leuven steunt de leerlingen, ouders en leerkrachten die zich 
tegen de fusie verzetten. Niemand wordt beter van eenheidsworst.

  Gemeenteraadsleden Debby Appermans en Katrien Houtmeyers 
willen kerstbomen een tweede leven geven.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


