
4/12/2015

1

MidMidMidMid----term evaluatieterm evaluatieterm evaluatieterm evaluatie
Leuvens StadsbestuurLeuvens StadsbestuurLeuvens StadsbestuurLeuvens Stadsbestuur

NNNN----VA LeuvenVA LeuvenVA LeuvenVA Leuven
3 december 20153 december 20153 december 20153 december 2015

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester
LouisLouisLouisLouis
TobbackTobbackTobbackTobback



4/12/2015

2

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback

Redt de meubelen…Redt de meubelen…Redt de meubelen…Redt de meubelen…

…wanneer andere schepenen een slecht figuur slaan

Is als enige in zijn partij akkoord met Is als enige in zijn partij akkoord met Is als enige in zijn partij akkoord met Is als enige in zijn partij akkoord met 

de verhoging van de pensioenleeftijdde verhoging van de pensioenleeftijdde verhoging van de pensioenleeftijdde verhoging van de pensioenleeftijd

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback

Tobback tekent bij de Raad van State protest aan
tegen de beslissing. Volgens hem zal de bescherming
een vernietigende impact hebben op de handelaars in
de Bondgenotenlaan. De leegstand zou er in vijf jaar
verdubbelen. "DesnoodsDesnoodsDesnoodsDesnoods gagagaga ikikikik tottottottot inininin StraatsburgStraatsburgStraatsburgStraatsburg",
zegt een strijdvaardige Tobback.

- De Morgen, 24/01/2014

Ging niet naar Straatsburg…Ging niet naar Straatsburg…Ging niet naar Straatsburg…Ging niet naar Straatsburg…
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Verzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’s

Leuven is niet van plan om ANPR-camera's in te schakelen in de strijd tegen criminaliteit.
"Tenzij"Tenzij"Tenzij"Tenzij hethethethet parketparketparketparket onsonsonsons daaromdaaromdaaromdaarom vraagt"vraagt"vraagt"vraagt", nuanceert burgemeester Louis Tobback (sp.a).
"Rondtrekkende dievenbendes viseren residentiële wijken en geen studentenkoten.”

- Het Laatste Nieuws, 31/08/2015

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Verzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’s

Met het oog op het efficiënt inzetten van het personeel dienen op enkele plaatsen
automatischeautomatischeautomatischeautomatische camera’scamera’scamera’scamera’s metmetmetmet nummerplaatherkenningnummerplaatherkenningnummerplaatherkenningnummerplaatherkenning te komen. Investeringen in
dergelijke technologieën moeten gepaard gaan met een grotere capaciteit voor
nabijheidspolitie en voldoende politionele aanwezigheid op nachtelijke uren.

- Leuvense Bestuursakkoord

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Verzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’s

Blijft doof voor enige vorm van inbreng van de LeuvenaarBlijft doof voor enige vorm van inbreng van de LeuvenaarBlijft doof voor enige vorm van inbreng van de LeuvenaarBlijft doof voor enige vorm van inbreng van de Leuvenaar

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback

Bijvoorbeeld: Blauwe Zone…

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Verzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’sVerzet tegen slimme camera’s

Blijft doof voor enige vorm van inbreng van de LeuvenaarBlijft doof voor enige vorm van inbreng van de LeuvenaarBlijft doof voor enige vorm van inbreng van de LeuvenaarBlijft doof voor enige vorm van inbreng van de Leuvenaar

De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback

Geen aanstalten voor mobiliteitsplanGeen aanstalten voor mobiliteitsplanGeen aanstalten voor mobiliteitsplanGeen aanstalten voor mobiliteitsplan

Gemor en geknor zijn vermoeiendGemor en geknor zijn vermoeiendGemor en geknor zijn vermoeiendGemor en geknor zijn vermoeiend

Slechte voorzitter van de gemeenteraadSlechte voorzitter van de gemeenteraadSlechte voorzitter van de gemeenteraadSlechte voorzitter van de gemeenteraad
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1De BurgemeesterDe BurgemeesterDe BurgemeesterDe Burgemeester Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis Tobback

Carl Carl Carl Carl DevliesDevliesDevliesDevlies
Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van
Financiën enFinanciën enFinanciën enFinanciën en

Ruimtelijke ordeningRuimtelijke ordeningRuimtelijke ordeningRuimtelijke ordening
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Carl Carl Carl Carl DevliesDevliesDevliesDevlies Financiën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordening

ComicalComicalComicalComical CarlCarlCarlCarl

Blijft positief, ondanks bakken kritiek

Luistert naar constructieve voorstellenLuistert naar constructieve voorstellenLuistert naar constructieve voorstellenLuistert naar constructieve voorstellen

Heeft oog voor het budgetHeeft oog voor het budgetHeeft oog voor het budgetHeeft oog voor het budget

Commissie van niveauCommissie van niveauCommissie van niveauCommissie van niveau

Laat budget niet volledig ontsporen tussen zoveel rood 

geweld

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Beleid gaat teveel over projectontwikkelaar…Beleid gaat teveel over projectontwikkelaar…Beleid gaat teveel over projectontwikkelaar…Beleid gaat teveel over projectontwikkelaar…

… en te weinig over de Leuvenaar! Liet bijvoorbeeld de klimopmuur slopen.

Geeft onvoldoende tegenwind in de coalitieGeeft onvoldoende tegenwind in de coalitieGeeft onvoldoende tegenwind in de coalitieGeeft onvoldoende tegenwind in de coalitie

Verhoogde alle retributiesVerhoogde alle retributiesVerhoogde alle retributiesVerhoogde alle retributies

Carl Carl Carl Carl DevliesDevliesDevliesDevlies Financiën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordening

Om de aangekondigde belastingverlaging van 7,5 naar 7,3 % te relativeren, bracht Debyser
bijvoorbeeld een parkeerkaart voor bewoners mee die fors in prijs is gestegen. “Daartegenover staat
dan een belastingvermindering die zo’n 30 euro per jaar zal opleveren voor de burger. De retributies
voor vuilniszakken zijn bijvoorbeeld ook gestegen. HetHetHetHet stadsbestuurstadsbestuurstadsbestuurstadsbestuur verteltverteltverteltvertelt nietnietnietniet hethethethet helehelehelehele verhaalverhaalverhaalverhaal””””

- Citaat: Bart Mertens, Leuven Actueel, mei 2015
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1Carl Carl Carl Carl DevliesDevliesDevliesDevlies Financiën en ruimtelijke ordeningFinanciën en ruimtelijke ordeningFinanciën en ruimtelijke ordeningFinanciën en ruimtelijke ordening

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1Carl Carl Carl Carl DevliesDevliesDevliesDevlies Financiën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordeningFinanciën en Ruimtelijke ordening
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Dirk Dirk Dirk Dirk RobbeetsRobbeetsRobbeetsRobbeets
Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van

Openbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare Werken

Dirk Dirk Dirk Dirk RobbeetsRobbeetsRobbeetsRobbeets Openbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare Werken

Luistert ook naar oppositieLuistert ook naar oppositieLuistert ook naar oppositieLuistert ook naar oppositie

Stoep voor schoolgaande jeugd op de Oude Baan

Constructief ten opzichte van het Constructief ten opzichte van het Constructief ten opzichte van het Constructief ten opzichte van het 

voorstel van de voorstel van de voorstel van de voorstel van de trambustrambustrambustrambus

Commissie is zinvolCommissie is zinvolCommissie is zinvolCommissie is zinvol

“Volgens Robbeets is het idee van een trambus niet 
nieuw. De kans is zelfs groot dat er één komt tussen 
Diest en Leuven.”

- RobTV, 27/10/2015
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Schepen van immobiliteitSchepen van immobiliteitSchepen van immobiliteitSchepen van immobiliteit

1 van de 3 falende schepenen. Leuven staat stil.

Uitbreiding Blauwe Zone = fiascoUitbreiding Blauwe Zone = fiascoUitbreiding Blauwe Zone = fiascoUitbreiding Blauwe Zone = fiasco

Natuur? Milieu? Openbaar Groen?Natuur? Milieu? Openbaar Groen?Natuur? Milieu? Openbaar Groen?Natuur? Milieu? Openbaar Groen?
“Dirk Robbeets, schepen van openbare werken van Leuven, zegt dat een inventaris niet nodig was
omdat de bomen in slechte staat waren. Volgens hem worden ze vervangen door meer en betere
bomen in het nieuwe park Bellevue.”

- RobTV, 18 november 2015

Dirk Dirk Dirk Dirk RobbeetsRobbeetsRobbeetsRobbeets Openbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare Werken

Stemming tegen fietspaden in BrouwersstraatStemming tegen fietspaden in BrouwersstraatStemming tegen fietspaden in BrouwersstraatStemming tegen fietspaden in Brouwersstraat

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1 Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis TobbackDirk Dirk Dirk Dirk RobbeetsRobbeetsRobbeetsRobbeets Openbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare WerkenOpenbare Werken
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Dirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina

Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van
Burgerzaken,Burgerzaken,Burgerzaken,Burgerzaken,
Monumentenzorg, Jeugd,Monumentenzorg, Jeugd,Monumentenzorg, Jeugd,Monumentenzorg, Jeugd,
Feestelijkheden en ToerismeFeestelijkheden en ToerismeFeestelijkheden en ToerismeFeestelijkheden en Toerisme

Dirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…

Luistert ook naar oppositieLuistert ook naar oppositieLuistert ook naar oppositieLuistert ook naar oppositie

Bijvoorbeeld in het pleegzorg-dossier

Serene en zinvolle tussenkomstenSerene en zinvolle tussenkomstenSerene en zinvolle tussenkomstenSerene en zinvolle tussenkomsten

Goed overleg met jeugdorganisatiesGoed overleg met jeugdorganisatiesGoed overleg met jeugdorganisatiesGoed overleg met jeugdorganisaties

Baken van rust naast brulboei Louis

‘Degelijke Diesel‘Degelijke Diesel‘Degelijke Diesel‘Degelijke Diesel’’’’
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Geen plan voor leegstaande stadhuisGeen plan voor leegstaande stadhuisGeen plan voor leegstaande stadhuisGeen plan voor leegstaande stadhuis

Dirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…

“Het stadhuis van Leuven moet een dynamisch ankerpunt worden van waaruit de
Leuvenaar, de bezoeker, de toerist kan kennismaken met de stad, haar verhalen, haar
verleden, heden en toekomst. Een ontvangst-, kennismakings- en presentatieplek, een
toekomstgerichte plek met actieve participatie van de bezoeker.”

- Leuvens Bestuursakkoord

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Geen plan voor leegstaande stadhuisGeen plan voor leegstaande stadhuisGeen plan voor leegstaande stadhuisGeen plan voor leegstaande stadhuis

Dienst toerisme staat alleenDienst toerisme staat alleenDienst toerisme staat alleenDienst toerisme staat alleen

Erfgoedverordening loopt vertraging opErfgoedverordening loopt vertraging opErfgoedverordening loopt vertraging opErfgoedverordening loopt vertraging op

FaçadismeFaçadismeFaçadismeFaçadisme in erfgoedbeleidin erfgoedbeleidin erfgoedbeleidin erfgoedbeleid

Dirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…

Werken te weinig samen met andere diensten zoals handel en cultuur die meer bezoekers

naar Leuven moeten halen.
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1Dirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…

FaçadismeFaçadismeFaçadismeFaçadisme in erfgoedbeleidin erfgoedbeleidin erfgoedbeleidin erfgoedbeleid

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1 Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis TobbackDirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…
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Denise VandevoortDenise VandevoortDenise VandevoortDenise Vandevoort
Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van

CultuurCultuurCultuurCultuur
Deeltijds KunstonderwijsDeeltijds KunstonderwijsDeeltijds KunstonderwijsDeeltijds Kunstonderwijs

Gelijke kansen, DiversiteitGelijke kansen, DiversiteitGelijke kansen, DiversiteitGelijke kansen, Diversiteit
NoordNoordNoordNoord----ZuidwerkingZuidwerkingZuidwerkingZuidwerking

Denise VandevoortDenise VandevoortDenise VandevoortDenise Vandevoort Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…

Aanwezige schepen op cultuurAanwezige schepen op cultuurAanwezige schepen op cultuurAanwezige schepen op cultuur

OPEK is een mooie realisatie

Oprecht betrokkenOprecht betrokkenOprecht betrokkenOprecht betrokken
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Cultuur in Leuven = duurCultuur in Leuven = duurCultuur in Leuven = duurCultuur in Leuven = duur

Denise VandevoortDenise VandevoortDenise VandevoortDenise Vandevoort Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…

€-

€200 

€400 

€600 

€800 

€1.000 

€1.200 

€1.400 

Turnhout Oostende Sint-Niklaas Antwerpen Genk Kortrijk Aalst Roeselare Gent Brugge Hasselt Leuven Mechelen

Investeringen in Cultuur en Vrije Tijd per inwoner

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Cultuur in Leuven = duurCultuur in Leuven = duurCultuur in Leuven = duurCultuur in Leuven = duur

CascoCascoCascoCasco----dossierdossierdossierdossier

Werkt cultuurparticipatie?Werkt cultuurparticipatie?Werkt cultuurparticipatie?Werkt cultuurparticipatie?

Geen structuur in subsidiesGeen structuur in subsidiesGeen structuur in subsidiesGeen structuur in subsidies

Zelfs kritiek op de aanpak vanuit de meerderheid!

Denise VandevoortDenise VandevoortDenise VandevoortDenise Vandevoort Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…Cultuur, Kunstonderwijs, Gelijke Kansen,…

Verdeelt subsidies over leuke projecten, zonder zicht op doelmatigheid

Erg defensief op suggesties vanuit de oppositieErg defensief op suggesties vanuit de oppositieErg defensief op suggesties vanuit de oppositieErg defensief op suggesties vanuit de oppositie
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1 Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis TobbackDirk Dirk Dirk Dirk VansinaVansinaVansinaVansina Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…Burgerzaken, monumentenzorg, jeugd,…

Myriam Myriam Myriam Myriam FannesFannesFannesFannes

Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van
Senioren,Senioren,Senioren,Senioren,
Stadsreiniging,Stadsreiniging,Stadsreiniging,Stadsreiniging,
Openbaar groenOpenbaar groenOpenbaar groenOpenbaar groen
En BegraafplaatsenEn BegraafplaatsenEn BegraafplaatsenEn Begraafplaatsen
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Myriam Myriam Myriam Myriam FannesFannesFannesFannes Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…

Laat de senioren dansenLaat de senioren dansenLaat de senioren dansenLaat de senioren dansen

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Afwezig in gemeenteraadscommissieAfwezig in gemeenteraadscommissieAfwezig in gemeenteraadscommissieAfwezig in gemeenteraadscommissie

Burgemeester moet vaak de meubelen reddenBurgemeester moet vaak de meubelen reddenBurgemeester moet vaak de meubelen reddenBurgemeester moet vaak de meubelen redden

‘Bomenplan’ = bomenkap‘Bomenplan’ = bomenkap‘Bomenplan’ = bomenkap‘Bomenplan’ = bomenkap----planplanplanplan

Kan zelden antwoorden op vragenKan zelden antwoorden op vragenKan zelden antwoorden op vragenKan zelden antwoorden op vragen

Myriam Myriam Myriam Myriam FannesFannesFannesFannes Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…

"Een kaalkap. Begin 2015 stelde gemeenteraadslid Griet Valgaeren voor om bij alle grote projecten eerst een
inventaris te maken van de waardevolle bomen om die te kunnen behouden waar mogelijk. Dit voorstel werd
weggehoond door de burgemeester als 'de heruitvinding van het warm water'. DeDeDeDe recenterecenterecenterecente kaalkapkaalkapkaalkapkaalkap terterterter hoogtehoogtehoogtehoogte vanvanvanvan
dededede MartelarenlaanMartelarenlaanMartelarenlaanMartelarenlaan toonttoonttoonttoont aanaanaanaan datdatdatdat dededede stadstadstadstad geengeengeengeen degelijkdegelijkdegelijkdegelijk groenbeleidgroenbeleidgroenbeleidgroenbeleid heeftheeftheeftheeft.... SchepenSchepenSchepenSchepen FannesFannesFannesFannes bleefbleefbleefbleef hethethethet antwoordantwoordantwoordantwoord
ookookookook schuldigschuldigschuldigschuldig opopopop vragenvragenvragenvragen naarnaarnaarnaar hethethethet aantalaantalaantalaantal tetetete kappenkappenkappenkappen bomenbomenbomenbomen enenenen hethethethet aantalaantalaantalaantal nieuwnieuwnieuwnieuw tetetete plantenplantenplantenplanten bomenbomenbomenbomen”

-Het Laatste Nieuws, 24 november 2015
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1 Louis TobbackLouis TobbackLouis TobbackLouis TobbackMyriam Myriam Myriam Myriam FannesFannesFannesFannes Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…Senioren, stadsreiniging, openbaar groen,…

Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed RidouaniRidouaniRidouaniRidouani

Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van
Personeelszaken,Personeelszaken,Personeelszaken,Personeelszaken,
Onderwijs, Economie,Onderwijs, Economie,Onderwijs, Economie,Onderwijs, Economie,
Leefmilieu en VastgoedLeefmilieu en VastgoedLeefmilieu en VastgoedLeefmilieu en Vastgoed
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Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed RidouaniRidouaniRidouaniRidouani Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…

Zeer aanwezig in de mediaZeer aanwezig in de mediaZeer aanwezig in de mediaZeer aanwezig in de media

VoluntaristischVoluntaristischVoluntaristischVoluntaristisch

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Voert vooral klimaatbeleid in de mediaVoert vooral klimaatbeleid in de mediaVoert vooral klimaatbeleid in de mediaVoert vooral klimaatbeleid in de media
Ridouani is de kritiek ondertussen gewend. “Ik kan alles weerleggen met de cijfers in de hand. Mijn collega Carl
Devlies investeert 2,4 miljoen euro in een milieuvriendelijk wagenpark.” Een energiefonds van 3 miljoen euro
moet de stadsgebouwen zuiniger maken. Maar liefst 22 miljoen euro maakt de Hertogensite en benedenstad
autovrij. “If you talk the talk, walk the walk..”

- Citaat: Veto, 11/05/2015

Stad Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden. Om deze doelstelling te realiseren zullen we concrete en 
haalbare stappen op basis van de beste, beschikbare technologieën zetten op vlak van o.a. gebouwen, mobiliteit 
en energie. De stad treedt op als drijvende kracht door het goede voorbeeld te geven met eigen projecten en door 
het betrekken van de bevolking en alle belangrijke actoren. 

- Citaat: Leuvens Bestuursakkoord

Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed RidouaniRidouaniRidouaniRidouani Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Voert vooral klimaatbeleid in de mediaVoert vooral klimaatbeleid in de mediaVoert vooral klimaatbeleid in de mediaVoert vooral klimaatbeleid in de media

Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed RidouaniRidouaniRidouaniRidouani Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…

Afwezig in commissies en onvoldoende dossierkennisAfwezig in commissies en onvoldoende dossierkennisAfwezig in commissies en onvoldoende dossierkennisAfwezig in commissies en onvoldoende dossierkennis

Stadsvlucht van jonge tweeverdienersStadsvlucht van jonge tweeverdienersStadsvlucht van jonge tweeverdienersStadsvlucht van jonge tweeverdieners

Belooft oppositie te betrekken, maar voegt daad niet bij het Belooft oppositie te betrekken, maar voegt daad niet bij het Belooft oppositie te betrekken, maar voegt daad niet bij het Belooft oppositie te betrekken, maar voegt daad niet bij het 

woordwoordwoordwoord

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed RidouaniRidouaniRidouaniRidouani Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…Personeelszaken, onderwijs, economie,…
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Erik VanderheidenErik VanderheidenErik VanderheidenErik Vanderheiden

Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van
Communicatie, SportCommunicatie, SportCommunicatie, SportCommunicatie, Sport
Handel en LandbouwHandel en LandbouwHandel en LandbouwHandel en Landbouw

Erik VanderheidenErik VanderheidenErik VanderheidenErik Vanderheiden Communicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouw

Was een goede OCMWWas een goede OCMWWas een goede OCMWWas een goede OCMW----voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter

JoviaalJoviaalJoviaalJoviaal

SportiefSportiefSportiefSportief

LuisterbereidheidLuisterbereidheidLuisterbereidheidLuisterbereidheid
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DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1

Gaf de pijp aan Herwig toen het echte werk begonGaf de pijp aan Herwig toen het echte werk begonGaf de pijp aan Herwig toen het echte werk begonGaf de pijp aan Herwig toen het echte werk begon

Handelsdebat?Handelsdebat?Handelsdebat?Handelsdebat?

Kleine projecten op vlak van handel, weinig visieKleine projecten op vlak van handel, weinig visieKleine projecten op vlak van handel, weinig visieKleine projecten op vlak van handel, weinig visie

Erik VanderheidenErik VanderheidenErik VanderheidenErik Vanderheiden Communicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouw

Kan Kan Kan Kan onderinvesteringenonderinvesteringenonderinvesteringenonderinvesteringen in sport en handel uit het verleden niet in sport en handel uit het verleden niet in sport en handel uit het verleden niet in sport en handel uit het verleden niet 

rechttrekken binnen het huidige collegerechttrekken binnen het huidige collegerechttrekken binnen het huidige collegerechttrekken binnen het huidige college

Zwakke rol in het dossier van de promotaksZwakke rol in het dossier van de promotaksZwakke rol in het dossier van de promotaksZwakke rol in het dossier van de promotaks

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1Erik VanderheidenErik VanderheidenErik VanderheidenErik Vanderheiden Communicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouwCommunicatie, sport, handel en landbouw
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BiekeBiekeBiekeBieke VerlindenVerlindenVerlindenVerlinden

Schepen vanSchepen vanSchepen vanSchepen van
Sociale Zaken,Sociale Zaken,Sociale Zaken,Sociale Zaken,
WerkWerkWerkWerk
En StudentenzakenEn StudentenzakenEn StudentenzakenEn Studentenzaken

BiekeBiekeBiekeBieke VerlindenVerlindenVerlindenVerlinden Sociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzaken

BuggyBuggyBuggyBuggy----uitleenpunt op het Rector De Somerpleinuitleenpunt op het Rector De Somerpleinuitleenpunt op het Rector De Somerpleinuitleenpunt op het Rector De Somerplein

Beleid in de kinderopvangBeleid in de kinderopvangBeleid in de kinderopvangBeleid in de kinderopvang
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BiekeBiekeBiekeBieke VerlindenVerlindenVerlindenVerlinden Sociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzaken

Geen plan voor kinderarmoedeGeen plan voor kinderarmoedeGeen plan voor kinderarmoedeGeen plan voor kinderarmoede

Stil op het vlak van studentenzakenStil op het vlak van studentenzakenStil op het vlak van studentenzakenStil op het vlak van studentenzaken

Niemand begrijpt haar antwoorden op eenvoudige vragenNiemand begrijpt haar antwoorden op eenvoudige vragenNiemand begrijpt haar antwoorden op eenvoudige vragenNiemand begrijpt haar antwoorden op eenvoudige vragen

“Op vijftien jaar tijd is het aantal kinderen dat in Leuven geboren wordt in kansarmoede
verdrievoudigd. Leuven zakte daardoor van de beste centrumstad naar een eindje onder het Vlaamse
gemiddelde.”

- Citaat: Het Nieuwsblad, 14/10/2015

DEEL 1DEEL 1DEEL 1DEEL 1BiekeBiekeBiekeBieke VerlindenVerlindenVerlindenVerlinden Sociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzakenSociale zaken, werk en studentenzaken
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Herwig BeckersHerwig BeckersHerwig BeckersHerwig Beckers
OCMWOCMWOCMWOCMW----VoozitterVoozitterVoozitterVoozitter

Herwig BeckersHerwig BeckersHerwig BeckersHerwig Beckers OCMWOCMWOCMWOCMW----voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter

Liet als commissievoorzitter toe dat er inbreng was van het Liet als commissievoorzitter toe dat er inbreng was van het Liet als commissievoorzitter toe dat er inbreng was van het Liet als commissievoorzitter toe dat er inbreng was van het 

middenveld in het masterplan van de Hertogensite, wat middenveld in het masterplan van de Hertogensite, wat middenveld in het masterplan van de Hertogensite, wat middenveld in het masterplan van de Hertogensite, wat 

resulteerde in een groter parkresulteerde in een groter parkresulteerde in een groter parkresulteerde in een groter park
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Herwig BeckersHerwig BeckersHerwig BeckersHerwig Beckers OCMWOCMWOCMWOCMW----voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter

Zorgbedrijf werd bedrijf met zorgenZorgbedrijf werd bedrijf met zorgenZorgbedrijf werd bedrijf met zorgenZorgbedrijf werd bedrijf met zorgen

Schittert in afwezigheid en gebrekkige dossierkennisSchittert in afwezigheid en gebrekkige dossierkennisSchittert in afwezigheid en gebrekkige dossierkennisSchittert in afwezigheid en gebrekkige dossierkennis

Verzet tegen Verzet tegen Verzet tegen Verzet tegen zorgparkerenzorgparkerenzorgparkerenzorgparkeren

Herwig BeckersHerwig BeckersHerwig BeckersHerwig Beckers OCMWOCMWOCMWOCMW----voorzittervoorzittervoorzittervoorzitter



4/12/2015

26

Het college vanHet college vanHet college vanHet college van

Burgemeester en schepenenBurgemeester en schepenenBurgemeester en schepenenBurgemeester en schepenen

Het College vanHet College vanHet College vanHet College van Burgemeester en schepenenBurgemeester en schepenenBurgemeester en schepenenBurgemeester en schepenen
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Het College vanHet College vanHet College vanHet College van Burgemeester en schepenenBurgemeester en schepenenBurgemeester en schepenenBurgemeester en schepenen

VRAGEN?VRAGEN?VRAGEN?VRAGEN?

MidMidMidMid----term evaluatie van Leuvens stadsbestuurterm evaluatie van Leuvens stadsbestuurterm evaluatie van Leuvens stadsbestuurterm evaluatie van Leuvens stadsbestuur


