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INLEIDING 
PARTIJ VOOR EEN STAD OP 
MENSENMAAT

Wij willen geen gerommel in de neoliberale marge, wij willen een stedelijke revolutie. Wij kiezen partij voor 
een stad op mensenmaat, een stad die niet te koop is aan de hoogste bieder, maar die zich organiseert en 
werkt voor de noden van haar inwoners. Wie kiezen partij voor een stad die niet palavert over betaalbaar 
wonen, maar er ook echt een punt van maakt. Dat is iets helemaal anders dan de nieuwe appartementen 
aan de Vaartkom: 400.000, 500.000 of tot wel 1.200.000 euro per appartement. Dat is geen betaalbaar 
wonen. Dat is duur wonen.

Wij kiezen partij voor een stad waar armoede geen kans meer krijgt, een stad die echt een einde maakt aan 
de schandvlek dat één op de vijf kinderen moet opgroeien in armoede. Wij kiezen partij voor een stad waar 
iedereen meetelt, zonder tweederangsburgers, zonder angst, zonder racisme en zonder verdeeldheid.

Wij kiezen partij voor een klimaatneutrale stad die gaat voor een duurzame toekomst. Wij kiezen partij voor 
een stad die het verkeer uit de knoop haalt en resoluut kiest voor verkeersveiligheid voor voetgangers en 
fietsers, en voor openbaar vervoer, ook naar het werk.

Wij willen geen komma’s veranderen, wij willen de stad veranderen. Wij zijn niet bezig met de postjes en de 
macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze stadsvisie. 
Om ons stadsprogramma te maken, hebben wij de Grote Bevraging georganiseerd bij 2102 Leuvenaars, in 
een van de grootste enquêtes die ooit in de stad werden georganiseerd. Wij toetsen ons programma, we 
betrekken de mensen: dat is ons DNA. Er is geen enkele partij die dat doet zoals wij.

STEDEN OP MENSENMAAT VERSUS STEDEN OP 
CENTENMAAT

De stad staat niet buiten de samenleving, ze is geen neutrale plek. Werkzoekenden die opgejaagd worden, 
langdurig zieken die men onder de armoedegrens drijft, gepensioneerden die het almaar moeilijker krijgen… 
het zijn maatregelen van de federale regering, maar je voelt ze allemaal in de stad. Dat geldt ook voor de 
besparingen van de Vlaamse regering bij De Lijn – alles staat stil. Maar ook bij de sociale woningbouw, in 
het onderwijs, in de cultuur… Een stedelijk alternatief bieden kan maar binnen een breder kader, als je ook 
een maatschappelijk alternatief biedt, want een stad kan niet alle problemen oplossen.

De stad staat niet buiten de samenleving en dat zien we ook in de manier waarop steden meer en meer 
worden ingevuld. De neoliberale visie dringt meer en meer de stad binnen. Steden zijn in volle groei, dat 
zien we ook in Leuven, dat sinds dit jaar officieel 100.000 inwoners telt. Maar de manier waarop je zo’n stad 
invult, dat kan nogal verschillen. En onze visie op die stad, die verschilt heel wat van die van andere partijen.

Steden worden meer en meer plaatsen van concurrentie, ze worden tegen elkaar uitgespeeld en de markt-
visie komt overal op. Deze marktvisie is een concurrentiële visie waarin de steden zich – ook internatio-
naal – tegen elkaar uitspelen met grote projecten, ‘flagship projects’, en met campagnes waarin ze zich 
promoten als residentiële, commerciële en toeristische trekpleister. Zo lanceert de stad een campagne van 
200.000 euro om aan te tonen dat Leuven bereikbaar is voor toeristen. Via evenementen als ‘Shopping 
Queens’ worden mensen naar Leuven gelokt om met Jani Kazaltzis van VIJF te komen shoppen in onze 
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stad. De stad verpatst haar ruimte en haar grond aan private ontwikkelaars die het stuur mogen overnemen. 
Zij zullen de steden doen bloeien! Zij zullen via prestigieuze ontwikkeling een nieuwe ‘betere middenklasse’ 
aantrekken, een groeiend leger van internationale studenten overhalen naar de stad te komen, en grote 
bedrijven en financiële dienstverleners naar bedrijfsparken weten te lokken. Denk maar aan het grote feest 
dat het stadsbestuur organiseerde ter ere van de stadsvernieuwing. De stad verkocht eerst een van haar 
gebouwen aan een winstgevend bedrijf Cera, dat er een poepchic prestigieus project van maakt. Toen het 
gebouw klaar was heeft de stad 90.000 euro uit de zakken van haar inwoners gespendeerd aan een feestje 
met gratis drank. Allemaal gekaderd binnen de hele stadsvernieuwing die ‘mee aan private investeerders 
te danken is’. Een mooi voorbeeld van citymarketing. Met feesten is niets mis, maar we moeten niet vieren 
dat de stad zichzelf uitverkoopt aan de privé.

De logica is die van de trickle down geography: de rijkdom zal wel doorsijpelen. Maar niets is minder waar. 
Het succes sijpelt niet door naar alle burgers, het komt alleen de toplaag ten goede. Rijk wordt opnieuw 
rijker, arm wordt armer. En de allerarmsten worden verder naar de rand van de stad gedreven.

Het is hoog tijd dat een stad opnieuw beschouwd wordt als een stad, en niet als een marketingtool. Een stad 
is een plaats waar mensen samen wonen, samen leven, samen werken, zich samen ontspannen. Het woord 
gemeente komt niet toevallig van ‘gemeenschappelijkheid’. In het Frans is een gemeente ‘une commune’ 
en niet ‘un supermarché’. Een stadsbestuur moet zorgen dat alle stadsbewoners goed kunnen wonen, goed 
kunnen leven, zich goed kunnen verplaatsen en ontspannen. De noden van de stadsbewoners moeten 
centraal staan, dáár moet een stadsbestuur voor zorgen.

De neoliberalen hebben de stad gekaapt. Zij waarderen de stad op, maar hun stad is van beton. Het is hoog 
tijd dat we de mensen wat meer waarderen. Alle Leuvenaars hebben recht op de stad, niet alleen die met 
een dikke portefeuille. En daarvoor heb je een visie nodig, een totaal andere visie, een publieke visie.

We moeten het niet onder stoelen of banken steken: er zijn twee visies op de stad die lijnrecht tegenover 
elkaar staan. Een commerciële visie die vertrekt van beton en privé. En een publieke visie die vertrekt van 
de mensen en van een rechtvaardige fiscaliteit. Dát is de echte inzet van de verkiezingen. Wat is de beste 
stadsvisie voor de eenentwintigste eeuw: een stad op centenmaat of een stad op mensenmaat?

Wij kiezen alvast partij. Partij voor een stad op mensenmaat.

DE COMMERCIËLE BEDRIJFSLOGICA VERVANGT 
DE DIENSTVERLENING

Het stadsbestuur geeft meer en meer de sleutels tot verandering uit handen. Gronden en panden worden 
verkocht aan projectontwikkelaars, er wordt meer en meer een beroep gedaan op de privé, op publiek-
private projecten. Denk maar aan het verdwijnen van stedelijke zwembaden voor private sportoases, of de 
uitbating van een fietsenparking die wordt gedaan door Apcoa, dat jaarlijks 480.000 euro krijgt van de stad. 
Ook de parkeerwachters werken voor Apcoa. ‘Een partner van de stad’ wordt dat mooi genoemd, Privaat-
Publieke-Samenwerking heet dat. Maar het zorgt er enkel voor dat de de greep van de privé op onze stad 
groter en groter wordt, en dat met alle gevolgen van dien voor de dienstverlening.

Deze bedrijfslogica vertrekt niet van behoeften van mensen, maar van cijfers en commerciële strategieën. 
Ze meet de minuten waarop een vraag aan een loket wordt afgewerkt, maar intussen wordt het loket onder-
bemand om te besparen op personeel. Ze telt de bezoekers van een wijkbibliotheek en sluit die vervolgens 
wegens te lage cijfers. De overige bibliotheken worden zo min mogelijk bemand door mensen, er komen 
automaten voor in de plaats. Maar er wordt vergeten dat die werknemers in de bib ook een sociale functie 
hadden, dat ze een praatje deden met de mensen en de hele gemoedelijke sfeer van de bib daardoor op de 
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schop gaat. Deze bedrijfslogica vervangt vaste, goed opgeleide medewerkers door sociale tewerkstelling, 
door vrijwilligers of door digitale dienstverlening.

De sociale visie op de stad, de stad op mensenmaat, wil diensten toegankelijk maken voor iedereen, de 
sociaal zwaksten beschermen en collectieve voorzieningen uitbouwen die aan iedereen ten goede kunnen 
komen. De commerciële, liberale visie op de stad, de stad op centenmaat, werkt voor wie het kan betalen 
en vindt dat er voor de anderen alleen maar een minimale dienstverlening moet zijn.

Het neoliberale beleid heeft alle tegenstellingen in de stad vergroot. Wijken werden opgewaardeerd, maar 
daarmee gingen ook de prijzen – in de eerste plaats de woningprijzen – de hoogte in. En zo vertrokken 
armere groepen uit de wijk. Men zegt wel dat men een goede sociale mix nastreeft, maar in de praktijk is er 
een verdringingsbeleid van migranten, laagopgeleiden en werklozen (en van andere zogenaamd ‘sociaal 
onaangepasten’, zoals illegalen, daklozen, druggebruikers…). Bedelaars worden beboet met GAS-boetes, 
maar aan de oorzaken van de problemen wordt niet meer gewerkt. Het beeld van de stad is proper, maar 
achter de schermen schuilt bittere armoede. Dat proces, waarbij de oorspronkelijke bewoners uit stads-
wijken plaats moeten maken voor iets-meer-verdieners, heet gentrificatie.

Ze vragen ons: ‘Zijn jullie dan tegen het herwaarderen van wijken?’ Natuurlijk niet. Het is goed dat er in de 
stad geïnvesteerd wordt. Het is goed dat wijken opgewaardeerd worden. Maar ze ‘vergeten’ de mensen. 
Dat is wat aan de Vaartkom is gebeurd en ook dreigt te gebeuren in de nieuwe Hertogensite aan de Brus-
selsestraat.

Het stadsbestuur heeft een heilige schrik om in te grijpen in de privé. Zij durven de waanzinnige huurprijzen 
niet blokkeren. En de nieuwe woningen kosten vaak 400.000 euro of meer. Veel te duur. Zo wordt wonen 
in die buurten voor heel wat mensen onbetaalbaar en worden Leuvenaars uit de stad gedreven. De wijk is 
dan wel opgewaardeerd, maar niet meer voor dezelfde mensen.

De stad geeft de sleutels weg aan de privé, aan apolitieke managers, en voortaan moet het allemaal gaan 
‘zoals in een bedrijf’, met divisies die winst maken, met studenten die voortaan ‘cliënten’ heten en patiënten 
die nu ‘consumenten’ worden, en vooral: met prijzen die voortaan ‘marktconform’ zijn. ‘Marktconforme 
prijzen’, dat wil gewoon zeggen dat de exuberante prijzen van de privé nu overgeplant worden naar de 
publieke diensten.

Het resultaat is dat een stadsdienst als AGSL ‘budgetwoningen’ verkoopt voor 355.000 euro, en een verblijf 
in een stedelijk rusthuis honderden euro’s boven het gemiddeld pensioen ligt. Dan wordt iedereen een 
nummer, met de grootste nummers bovenaan. In de plaats van het sociale weefsel van publieke voorzie-
ningen, komt het koude netwerk van geld en prestigeprojecten.

EEN PARTIJ ALS GEEN ANDER

De PVDA zit op dit moment nog niet in de gemeenteraad, maar is nu al een stem waar rekening mee moet 
worden gehouden. Dat kan niemand ontkennen. En dat heeft alles te maken met onze manier van werken. 
Door acties van onderuit bepalen wij mee het debat. Al meer dan tien jaar zeggen wij dat er een woon-
crisis is in Leuven en eindelijk spreken alle andere partijen daar ook over. Wonen wordt hét thema van de 
komende verkiezingen. Wij haalden 1000 handtekeningen op voor meer sociale woningen in Leuven. Wij 
voeren strijd voor betaalbare woningen in de verpleegsterschool aan de nieuwe Hertogensite. We voeren 
actie tegen leegstand. Maar niet alleen rond het thema wonen zijn we actief. We lanceerden ook een petitie 
voor meer en later openbaar vervoer naar Wijgmaal en voegden daad bij het woord door zelf mensen van 
en naar Wijgmaal te vervoeren, met tandem, bakfiets en zelfs kano. We voerden actie voor meer fietsenstal-
lingen onder het station en tegen het repressieve beleid van de stad. We steunen ook op de vele krachten 
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die er in onze stad aanwezig zijn, en ondersteunen verschillende actiecomités zoals de Bruul Brult, die 
terecht zeggen dat een parking onder De Bruul er niet mag komen. Of het comité BrugTrug, dat ijvert voor 
een snelle oplossing voor alle fietsers en voetgangers die van de Tivolistraat naar de abdij van Park willen 
geraken.

Wij bijten ons ook vast in dossiers. We onthulden dat Leuven op alle vlakken de duurste stad is wat stads-
diensten betreft. We maakten bekend dat het nog 74 jaar duurt vooraleer de wachtlijst voor sociale wo-
ningen is weggewerkt als er aan dit tempo wordt verder gedaan. Wij onderzochten ook welke en hoeveel 
postjes de verschillende schepenen in Leuven hebben, en maakten bekend dat dat niet zo onschuldig is als 
het lijkt. Zitjes in de schimmige intercommunale Intermixt door Vansina en zeven extra betaalde mandaten 
bij burgemeester Tobback. Wij vragen dat alle vergoedingen en mandaten bekend worden gemaakt en 
voerden daarover ook actie. ‘Potjes open,’ zo zeggen wij. Want voor ons moet het bestuur transparant zijn.

Als we in de gemeenteraad zitten, zetten wij die strijd voort. Wij zeggen niet: ‘stem op ons, wij zullen het 
wel even voor jou veranderen’, wij zeggen: ‘stem op ons, maar organiseer je vooral ook samen met ons’. 
In de gemeenteraad willen wij de spreekbuis zijn van de verzuchtingen op de straat. Daar willen we de 
vinger aan de pols houden, de luis in de pels zijn, maar vooral de strijd van onderuit versterken. Bij de PVDA 
noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen op in de wijken (straat). 
Die brengen we dan op de gemeenteraad (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de wijk 
(straat). En samen met de mensen op straat dwingen we verandering af. Democratie dat is een werkwoord. 
Dat is op elk moment samen met de mensen zaken proberen veranderen.

DE GROTE BEVRAGING: UNIEKE STADSDIALOOG 
MET TWEEDUIZEND LEUVENAARS

In september 2017 startten we onze campagne voor de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen met de 
grootste bevraging in Leuven ooit. Vijf maanden lang trokken we met meer dan honderd vrijwilligers door 
het herfst- en winterweer de straat op om een veertigtal programmapunten voor te leggen.

Maar liefst 2102 Leuvenaars namen de tijd om hun gedacht te geven over wat anders moet in onze stad. 
Zij kregen vragen over tien thema’s: armoede, gezondheidszorg, wonen, mobiliteit, diversiteit, jeugd, eco-
logie, belastingen, democratie en sport en ontspanning.

De deelnemers werd gevraagd de drie belangrijkste stedelijke thema’s aan te geven en voor tien thema’s 
uit vier voorstellen het beste te kiezen. Heel wat respondenten deden ook zelf nieuwe voorstellen. Verder 
moesten ze aangeven in welke mate ze akkoord gingen met twee stellingen over het stedelijke beleid. Dat 
een politieke partij op zo’n grote schaal in interactie gaat met de bevolking is uniek.

Bij het opstellen van deze Grote Bevraging werden we geholpen door sociologen. Ook de resultaten zijn 
opgemaakt in samenwerking met mensen van de vakgroep Sociologie. De respondenten zijn gespreid over 
alle leeftijdscategorieën, verschillende opleidingsniveaus en de verschillende deelgemeenten.

WONEN IS DÉ TOPPRIORITEIT VOOR DE 
LEUVENAAR

De Grote Bevraging maakt het zonneklaar: wonen staat voor de bevraagde Leuvenaars als hoogste priori-
teit genoteerd, net gevolgd door armoede. 55 procent van de deelnemers zet wonen bij de top drie van de 
belangrijkste thema’s en 54 procent zet armoede in de top drie.
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Na wonen en armoede volgen drie thema’s die door meer dan dertig procent van de deelnemers in de 
top drie zijn geplaatst: ecologie (39 procent), zorg en gezondheid (38 procent) en mobiliteit (32 procent). 
Het valt op dat de bevraagde Leuvenaars in de eerste plaats prioriteit geven aan sociale en ecologische 
thema’s.

De gegevens van de Grote Bevraging werden in dit stadsprogramma verwerkt. Het is jouw programma.
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VEROVER  
DE STAD

leuven.pvda.be

ECHT´
MAAK WONEN

BETAALBAAR



1. WOONSTAD

STANDPUNT

Wat moet het komende stadsbestuur in de eerste plaats doen? De wooncrisis aanpakken! Zo luidde het duide-
lijke antwoord van de 2100 Leuvenaars die onze grote bevraging invulden. Wonen zou dus dé prioriteit moeten 
zijn van het stadsbestuur, maar dat is niet zo. Het stadsbestuur steekt de kop in het zand en zegt slachtoffer 
te zijn van het eigen succes. Wij willen dat de stad radicaal van koers verandert en het heft in eigen handen 
neemt. Met een ambitieus plan voor betaalbaar wonen. Een stad met voldoende betaalbare en sociale wo-
ningen, die de leegstand serieus aanpakt en zorgt voor kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Grote pro-
blemen vragen grote oplossingen en wij hebben een vijfpuntenplan om de wooncrisis in Leuven aan te pakken.

WAT WE WILLEN
EEN. EEN ACTIEVE STEDELIJKE VASTGOEDPOLITIEK

• We verbieden de verdere verkoop van stadsgronden en stadsgebouwen.
• De stad verwerft extra gronden via voorkooprecht.
• We richten een Leuvense woonmaatschappij op die zelf instaat voor de bouw, renovatie en isolatie van 

de woningen.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
• We verdubbelen de heffing op leegstand en verminderen het aantal vrijstellingen.
• Wooneenheden die langer dan vijf jaar leegstaan en/of onbewoonbaar zijn verklaard geven we in han-

den van de stedelijke woonmaatschappij of van sociale huisvesting.
• We actualiseren het leegstandsregister en verhogen het aantal controleurs om zo tot een correct beeld 

van de leegstand te komen.

DRIE. BETAALBARE WONINGEN IN NIEUWE BOUWPROJECTEN
• Concessies aan projectontwikkelaars worden alleen vergund via erfpacht. Zo houdt de stad de sleutels 

voor het woonbeleid in handen.
• Nieuwe bouwprojecten moeten bestaan uit een derde sociale woningen en tweederde betaalbare huur- 

en koopwoningen.

VIER. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE 
HUISVESTING

• Leuven moet voldoen aan het minimum van 9% sociale woningen.
• Om dat binnen een haalbare en toch ambitieuze termijn te behalen willen we dat er elk jaar 400 sociale 

woningen bijkomen. Dat kan door aanpak van de leegstand, door nieuwe woningen in nieuwe bouwpro-
jecten en door eigen sociale woningen van de stad.

• De kwaliteit van sociale woningen moet omhoog: zowel bij de bouw van, maar vooral bij het onderhoud 
van de woningen.

• De communicatie tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en haar bewoners moet beter.
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VIJF. KWALITEITSVOLLE EN BETAALBARE HUURWONINGEN

• Wij willen dat de Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt en met dat raster de huurprijzen 
begrenst aan de hand van objectieve criteria, zoals de kwaliteit van de woning en het aantal kamers.

• In afwachting van een huurprijzenraster van de Vlaamse regering, stellen we als stad zelf een raster van 
huurprijzen beschikbaar. De stad promoot dit raster actief voor de verhuringen op haar grondgebied.

• Elke woning krijgt controle op de kwaliteit. Er komen extra woontoezichters om het aantal controles op 
te drijven.

• De stad beheert zelf een website met alle woningen die te huur zijn met kwaliteitslabel en met vermel-
ding van de huurprijs.

• Woningen die niet voldoen, worden geregistreerd als ongeschikt of onbewoonbaar. De heffingen op 
ongeschikte of onbewoonbare woningen worden verhoogd, en daadwerkelijk geïnd.

VISIE

In Leuven woedt een heuse wooncrisis. Veel jonge gezinnen verlaten de stad omdat ze zich geen wo-
ning kunnen veroorloven. Leuvense woonhuizen in  zijn met grote voorsprong de duurste van de dertien 
Vlaamse centrumsteden.  De prijzen zijn in Leuven de voorbije vijftien verdrievoudigd. Veel mensen die tien 
tot twintig jaar geleden een huis kochten, herkennen dat goed: ‘wij hebben geluk gehad, wij hebben nog 
een huis kunnen kopen’, klinkt het dan. Voor de jongere generaties lukt dat enkel nog voor de gelukkigen, 
waarvan de ouders kunnen bijleggen. Ook huurders hebben het in Leuven enorm moeilijk. Bijna de helft 
van de Leuvenaars huurt en ook om te huren is Leuven de duurste centrumstad. De helft van de huurders 
betaalt meer dan een derde van het gezinsbudget aan huur.

Het stadsbestuur steekt de kop in het zand en zegt ‘slachtoffer te zijn van het eigen succes’. Schepenen en 
burgemeester weigeren zelf het woord ‘wooncrisis’ in de mond te nemen en maken zich er gemakkelijk van 
af door te zeggen dat de stad niets kan doen. Maar laat ons eerlijk zijn, een stadsbestuur dat zegt niets te 
kunnen veranderen, kan er dan misschien ook maar beter mee stoppen.

Het bestuur kan wel degelijk iets doen aan het woonprobleem maar dan moet het de touwtjes zelf in 
handen durven nemen en de woningmarkt echt organiseren. Nu laat ze dat over aan de vrije markt en 
aan grote bouwpromotoren die onze stad volbouwen. Maar die bouwen natuurlijk in de eerste plaats luxe-
appartementen voor de lucky few. En zo dreigt onze mooie stad er een te worden voor de kleine groep 
allerrijksten. Wij willen dat de stad radicaal van koers verandert en het heft in eigen handen neemt. Met 
een ambitieus plan voor betaalbaar wonen. De stad moet via een eigen wooncoöperatie zorgen voor veel 
meer betaalbare en sociale woningen. Wij willen een stad die komaf maakt met de leegstand en garandeert 
dat iedereen kwaliteitsvol kan wonen. Gedaan met de onveilige situaties, met de vochtproblemen en de 
gevolgen daarvan voor de gezondheid. Een stad met een stedelijke wooncoöperatie die zelf instaat voor de 
bouw en renovatie van betaalbare woningen.

Elke geïnvesteerde euro in goed wonen is op twee à drie jaar terugverdiend, zo toont een Europese studie. 
Logisch. Want wie slecht woont, wordt door de ongezonde woonomstandigheden sneller ziek. Gezinnen die 
in een te kleine ruimte wonen, hebben meer stress. Omdat kinderen daar niet rustig kunnen studeren, is er 
ook meer schooluitval. En meer werkverzuim, omdat ziektes sneller worden doorgegeven. Allemaal kosten 
die in geval van goede woningen dalen. Ook sociale huisvesting is voor een groot deel zelfbedruipend. 
Natuurlijk is er geld nodig om dat in de eerste plaats te betalen. De stad krijgt van de Vlaamse overheid 6,7 
miljoen euro extra bovenop de 42 miljoen omdat we met 100.000 inwoners zijn. Dat geld moet voor ons 
naar betaalbaar wonen gaan, de grootste prioriteit in Leuven op dit moment.
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EEN. EEN ACTIEVE STEDELIJKE VASTGOEDPOLITIEK

Om het aanbod van betaalbaar wonen te kunnen uitbreiden, heeft een stad grond nodig. De stad moet 
zelf de belangrijkste speler worden via eigen gronden en panden. Die eigen gronden en panden kunnen 
worden voorzien voor betaalbare en sociale woningen. Vroeger werden sociale woningen door de stad zelf 
gebouwd en verhuurd. Dat zou nu opnieuw moeten gebeuren. Als de stad zelf het heft in handen neemt, 
de woningen bouwt, verliest ze veel minder geld aan promotoren en is ze er niet van afhankelijk. Sociale 
huisvesting is voor een groot deel zelfbedruipend. Op korte termijn moet er dus geld geïnvesteerd worden, 
maar op lange termijn betaalt zich dat terug.

Enerzijds kan dat door te stoppen met de uitverkoop. Vandaag verpatst Leuven veel eigen gronden aan 
bouwpromotoren. Dat deed ze nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld met het OCMW-gebouw aan de kerk 
van Heverlee en met het nieuwe Cera-gebouw achter het stadhuis. Op korte termijn krijgt de stad dan geld 
in het laatje, maar op lange termijn is zo’n aanpak nefast. We stoppen met de uitverkoop van onze stad aan 
projectontwikkelaars. We houden publieke gronden in publiek bezit. We hebben een overzicht nodig van 
alle stadsgronden en van de braakliggende gronden in eigendom van overheidsbedrijven.

Anderzijds kan het door nieuwe gronden en panden te verwerven. Het stadsbestuur heeft voorkooprecht. 
Dat wil zeggen dat zij als er gronden of panden worden verkocht in de stad, voorrang heeft op anderen 
om die aan te schaffen. Op die manier kan de stad dus gronden en panden verwerven om er sociale en 
betaalbare woningen van te maken en is ze niet afhankelijk van de private markt. Zo voorkom je ook moge-
lijke speculatie. Dat is nu vaak het probleem, het gebied is te koop, een bouwpromotor biedt heel hoog en 
niemand kan er tegen op. Zo worden heel wat stukken binnengebied (bijvoorbeeld stukken braakliggend 
terrein of verlaten sites) nu opgekocht door bouwpromotoren die er grotere projecten op willen bouwen. De 
stad moet beslissen die gebieden zelf op te kopen, en ze te gebruiken om betaalbare en sociale woningen 
van te maken.

We richten een Leuvense Wooncoöperatie op
Projectontwikkelaars en bouwbedrijven focussen op de hogere inkomens en zorgen voor een spiraal van 
oververhitting van de prijzen. De stad moet daarop ingrijpen. Hoe? Door een stedelijke maatschappij op te 
richten die zelf woningen bouwt en beheert. Ze voert ook zelf renovatie- en isolatiewerken uit.

De Leuvense Wooncoöperatie moet democratisch en transparant werken. De vergaderingen ervan zijn 
integraal te volgen via livestream en de documenten zijn openbaar. In een publiek register worden alle 
contacten met private ondernemingen bijgehouden. De algemene vergadering verkiest de bestuursleden 
en kan ze ontslaan als gesjoemel wordt vastgesteld.

Bij de Leuvense Wooncoöperatie hoort ook een Centraal Woonkantoor waar mensen terecht kunnen voor 
al hun vragen. Nu is dat vaak onduidelijk, er zijn veel verschillende diensten en mensen weten niet waar ze 
precies terecht kunnen. Wij willen de bestaande diensten bundelen, en een centrale plek organiseren waar 
alle woonvragen van Leuvenaars worden beantwoord. Mijn woning is vochtig, kan er een controle komen? 
Welke premies krijg ik bij verbouwingen? Hoe schrijf ik me in bij de sociale huisvesting? Het Woonkantoor 
als dé plek in de stad waar je kan binnenwandelen en advies krijgen.

TWEE. NULTOLERANTIE VOOR LEEGSTAND
In Leuven staan maar liefst 315 woningen leeg. Bijna de helft ervan is onbewoonbaar verklaard: 117. En nog 
eens 88 woningen staan meer dan vijf jaar leeg. Ondertussen zijn duizenden gezinnen op zoek naar een 
betaalbare woning.

De leegstandtaks die de stad in 2005 invoerde, lost duidelijk niet het hele probleem op. Wij willen de 
heffing op leegstand verdubbelen. Er zijn ook te veel vrijstellingen op die leegstandsheffing. We willen 
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die beperken. Hierbij ontzien we mensen die niet de nodige middelen of expertise hebben om de nodige 
renovaties uit te voeren. De opbrengst investeren we in projecten voor betaalbaar wonen.

Bij structurele leegstand van langer dan vijf jaar en bij onbewoonbaar verklaarde woningen nemen we 
ingrijpende maatregelen. In Leuven zijn er 205 zulke panden. De betrokken eigenaars kregen al enkele 
jaren de kans zich in regel te stellen. De stad draagt deze wooneenheden over aan sociale huisvestings-
maatschappijen of aan het sociaal verhuurkantoor. Zo kunnen we het aanbod sociaal wonen of betaalbaar 
wonen op de huurmarkt vergroten. Door deze maatregel zouden 205 gezinnen op korte termijn een woonst 
kunnen huren.

Er is ook nog veel verborgen en ongeregistreerde leegstand. Wij willen dat de  stedelijke diensten actief op 
zoek gaan naar leegstand. De stad moet daarvoor voldoende personeel voorzien, want alleen een correcte 
registratie maakt een correcte heffing mogelijk.

DRIE. BETAALBARE WONINGEN IN NIEUWE BOUWPROJECTEN
De regie in handen nemen, dat wil ook zeggen zelf de krijtlijnen uitzetten van wat kan en wat niet kan. Voor 
particulieren die willen bouwen, zijn er erg strenge regels over wat al dan niet kan gebouwd worden. Ook 
met grote projectontwikkelaars maakt de stad afspraken. Maar projectontwikkelaars krijgen steevast hun 
zin, dat zien we aan de grote hoeveelheid luxewoningen die erbij komen in onze stad. Kijk maar naar de 
Vaartkom, waar Ertzberg en co woningen tot meer dan een miljoen euro neerpootten. Nu laat de stad het 
financieel belang van de bouwpromotoren voorgaan op het belang van alle Leuvenaars die nood hebben 
aan een betaalbare woning. Dat moet omgekeerd. We hebben geen nood aan nog meer luxewoningen, we 
hebben nood aan sociale en betaalbare woningen. Daarom vinden wij dat nieuwe bouwprojecten moeten 
bestaan uit een derde sociale woningen en tweederde betaalbare huur- en koopwoningen.

Wij willen dat concessies aan projectontwikkelaars alleen nog worden vergund via erfpacht, zoals in Am-
sterdam en Wenen. Zo blijven publieke gronden in publiek bezit en kan de stad bepalen dat er betaalbare 
en sociale woningen worden gebouwd in plaats van luxewoningen. Dat erfpachtsysteem heeft minstens 
vier voordelen: we kunnen de criteria bepalen van wat gebouwd moet en mag worden; we beperken de 
speculatie; we werken prijsdempend en we verkrijgen inkomsten die we dan weer in andere projecten rond 
betaalbaar wonen kunnen investeren. Vier vliegen in één klap.

In samenspraak met projectontwikkelaar Resiterra kwamen er stadswoningen in het Janseniushof. De 
stad spreekt over ‘budgetwoningen’, die tot wel… 355.000 euro kosten! Een stadsbestuur dat woningen 
van 355.000 euro budgetwoningen durft noemen staat wel erg ver van de realiteit. Leuven zou inspiratie 
kunnen halen uit de SMART-woningen in Wenen. Daar zorgt men voor kwaliteitsvolle woningen in een om-
geving van groen, met een groot terras en gezamenlijke voorzieningen zoals fietsenstalling, groene zones, 
een extra aparte leefruimte en keuken voor feestjes. De woningen hebben één tot vijf slaapkamers. De huur 
voor een appartement met twee slaapkamers is 412 euro per maand.

Het nieuwe project aan de Hertogensite is een mooi voorbeeld van hoe de stad nu werkt. De hele nieuwe 
site wordt ontwikkeld door bouwpromotor Resiterra. Resiterra wil geen betaalbare woningen bouwen, maar 
luxe-appartementen van meer dan 450.000 euro want dat brengt meer op. Daarvoor moet de voormalige 
verpleegsterschool aan de Kapucijnenvoer, die dat nog in goede staat is, gesloopt worden terwijl er betaal-
bare woningen van zouden kunnen worden gemaakt. Het stadsbestuur heeft dat goedgekeurd, een sociale 
en ecologische ramp. Sociale en betaalbare woningen gaan er enkel komen als de stad niet meer rijdt voor 
bouwpromotoren maar voor haar bevolking.
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VIER. EEN AMBITIEUS BELEID VOOR MODERNE SOCIALE 
WONINGEN

Momenteel staan meer dan 2.600 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning in Leuven. Het stads-
bestuur neemt dit probleem niet voldoende serieus. Het aandeel sociale woningen is in onze stad zelfs ge-
daald van 7% in 2008 tot 6,5% in 2018. Aan dit tempo duurt het nog 74 jaar eer de wachtlijst is weggewerkt. 
Mensen staan wel tien jaar op een wachtlijst. En op een wachtlijst kan je niet wonen.

Volgens de Vlaamse regering moet elke gemeente minstens 9 procent sociale huisvesting voorzien. Dat is 
echt een minimumdrempel. Lager kan niet. Leuven komt daar duidelijk niet. koplopers Genk (12,7%) en Gent 
(12,3%) wel. De meeste grootsteden in Europa tellen meer dan 20 procent sociale huisvesting. Een enorme 
inhaalbeweging is dus nodig . Om de wachtlijst op kortere termijn weg te werken, moeten er jaarlijks 400 
sociale woningen bijkomen, die bovendien aan de ecologische normen voldoen. Dat is een absoluut mi-
nimum. De Leuvernse Wooncoöperatie neemt dat in handen en die woningen komen er door het verwerven 
van eigen panden, door de eis van één derde sociale woningen in grote projecten en door het wegwerken 
van de leegstand.

Ook de kwaliteit van sociale woningen moet omhoog en de communicatie vanuit Dijledal moet beter. Zo 
zaten de bewoners aan de Vaartdijk dagenlang in de kou omwille van een gaslek en de communicatie met 
Dijledal was ondermaats. Ook in Sint-Maartensdal zitten de bewoners vaak met kapotte liften en laat de 
communicatie van Dijledal te wensen over. Al te vaak worden de goedkoopste bouwmaterialen gebruikt, 
wat zich nadien wreekt. Het onderhoud van de woningen is onvoldoende. Zo worden de gaslekken aan 
de Vaartdijk telkens opnieuw met voorlopige lapmiddelen “opgelost” om nadien opnieuw op te spelen. In 
de wijk Casablanca in Kessel-Lo was er jarenlang brandgevaar, tot beslist werd de woningen volledig af 
te breken en nieuwe blokken te bouwen. Sommige woningen worden na een paar tientallen jaren alweer 
afgebroken om er nieuwe voor in de plaats te zetten. Dat is ecologisch nefast, het is onduurzaam want 
nieuwe woningen bouwen heeft een veel grotere impact op ons klimaat dan woningen renoveren. Maar het 
zorgt ook voor veel moeilijkheden voor de bewoners zelf die telkens moeten verhuizen en in onzekerheid 
leven. Wij willen dat nieuwe sociale woningen duurzaam zijn, dat het onderhoud van de woningen verbetert 
en dat er een centraal infopunt komt voor bewoners zoals ook in Wenen bestaat.

VIJF. KWALITEITSVOLLE EN BETAALBARE HUURWONINGEN

Bijna de helft van de Leuvenaars huurt een woning. De private huurmarkt is groot. Er zijn weinig regels en er 
is nog minder controle. Hier heerst de Far West van het kapitalisme. Gevolg: bijna de helft van de huurders 
in Leuven zit boven de woonquote. Dat wil zeggen dat ze meer dan een derde van het gezinsinkomen aan 
huur betalen.

Maximumhuurprijzen
Het is al te gek dat er vandaag geen enkele beperking bestaat op de huurprijs die een verhuurder kan 
vragen. Vijfhonderd euro voor een krot van een studio, dat wordt nergens verboden. Wij willen dat de 
Vlaamse regering een raster van huurprijzen opstelt zodat huurprijzen bepaald kunnen worden op basis 
van objectieve criteria: de kwaliteit van de woning, het aantal kamers, het comfort, energiezuinigheid... 
We geven elk criterium een aantal punten en elk punt komt overeen met een vaste som. Zo kunnen we de 
huurprijs samenstellen. Respecteert de verhuurder het raster van de huurprijzen niet, dan moet de huurder 
het recht hebben zich tot een rechter te wenden om het te doen respecteren.

Akkoord, dat is een bevoegdheid van de Vlaamse regering. Maar moeten we daarop wachten? In voorbe-
reiding van een Vlaams huurprijzenraster willen we dat het stadsbestuur een eigen raster van huurprijzen 
opstelt. We stellen dat raster beschikbaar en promoten het. Zo staat de private huurder sterker.
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Kwaliteit
Ook de kwaliteit van heel wat huurwoningen laat te wensen over. Huurders verhuren wat ze maar willen 
aan de prijs die ze ervoor kunnen vragen. Maar als we de markt laten spelen, wonen heel wat Leuvenaars 
in krotten, soms met meerdere mensen op een kamer. Denk maar aan de niet-verhuurde studentenkoten 
die dan worden verhuurd aan mensen die geen sociale woning vinden, of aan vluchtelingen die de taal nog 
niet spreken. Zij kunnen de huur soms niet betalen en wonen met meerdere mensen op een kamer van een 
aantal vierkante meters. Mensen wonen in huizen die niet brandveilig zijn. Verhalen van vocht in huizen, wat 
zorgt voor gezondheidsproblemen, zijn legio. Zo krijgen we een spiraal van slechte woonomstandigheden, 
armoede en gezondheidsproblemen.

De Vlaamse Wooncode voorziet kwaliteitsnormen zijn voor huurwoningen. Ze moeten nu aan heel wat 
eisen voldoen, maar vaak is daar geen controle op. De vraag om controle moet nu uitgaan van de huurders 
zelf, die vaak in een kwetsbare positie zitten. Huurders riskeren zo door de verhuurder uit hun huis te 
worden gezet, of dat hun woonst onbewoonbaar wordt verklaard. Voor ons moet het omgekeerd gebeuren: 
de stad moet zelf actief alle woningen controleren om te zien of ze aan de minimale kwaliteitseisen van de 
Vlaamse Wooncode voldoen. Als de woning niet in orde is, krijgt de verhuurder een beperkte tijd om ze in 
orde te zetten. Het stadsbestuur moet meer controleurs in dienst nemen om proactief te controleren. Op de 
kotenmarkt is de eerste goede stap gezet. Koten worden allemaal gecontroleerd en krijgen een label als 
ze in orde zijn. Die controle moet dus worden doorgetrokken naar alle woningen. Maar een label alleen is 
niet genoeg. Iedereen moet in een kwaliteitsvolle woning kunnen wonen en de stad moet dat garanderen.

Om alle verhuurde woningen in de stad gecontroleerd te zien, verhogen we het aantal woontoezichters. 
We bemannen de dienst Woontoezicht met maatschappelijk werkers die de huurders van ongeschikte of 
onbewoonbare panden begeleiden om een nieuwe woning te vinden.

Eigenaars van woningen die niet in orde zijn met de normen van de Vlaamse Wooncode, verplichten we 
hun woning op eigen kosten in orde te maken. Doen zij dat niet, dan moeten zij hogere boetes krijgen en 
verplicht worden hun pand in handen te geven van de stedelijke wooncoöperatie. De stad en het OCMW 
moeten investeren in sociale tewerkstellingsprojecten om deze woningen bewoonbaar te maken.

We maken een woonsite van de stad, een website waarop huurwoningen worden aangeboden, we geven 
een ‘groen label’ aan alle woningen met een conformiteitsattest. Dat is goed voor iedereen: voor mensen 
op zoek naar een goede huurwoning en ook voor alle goedmenende eigenaars. Deze woonsite toont ook 
de richthuurpijs, via het raster voor huurprijzen. Zo kan de stad het aanbod aan huurwoningen mee sturen. 
Hier staat de site ‘Kotwijs’ model. Studentenkoten die voldoen aan de kwaliteitseisen opgelegd door de 
stad, krijgen er een label.

Kortom, we moeten de stad veroveren van de bouwpromotoren die haar volbouwen met luxe-apparte-
menten. Nu komt het financieel belang van de bouwpromotoren op de eerste plaats en niet het belang van 
de mensen die nood hebben aan een betaalbare woning. Wij willen van betaalbaar wonen hét prestigepro-
ject maken, zodat Leuven een stad op mensenmaat kan worden.
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2. STAD ZONDER ARMOEDE

STANDPUNT

Leuven als eerste armoedevrije stad. Dat is onze ambitie. Als linkse partij is ons motto: “we zijn pas rijk als 
niemand arm is”. Leuven is een rijke stad waar het goed leven is. Het gemiddeld inkomen per inwoner ligt 
met 35.802 euro hoger dan andere centrumsteden. Toch is dat inkomen steeds ongelijker verdeeld. De 
tweedeling tussen arm en rijk groeit. Dat vandaag één kind op vijf opgroeit in kansarmoede is onaanvaard-
baar.

Wat moet het komende stadsbestuur prioritair doen? Naast het thema wonen is dat in Leuven de armoede 
aanpakken. Dat kwam alvast uit onze Grote Bevraging bij 2100 Leuvenaars. Armoedebestrijding staat niet 
op zich en is verbonden met vele thema’s. We willen mensen versterken door volop in te zetten op wonen, 
op werk, op gezondheid, op onderwijs en op ontplooiing. Daar worden mensen sterken van en de stad ook. 
Om van Leuven de eerste stad zonder armoede te maken, stellen we daarom zes strijdpunten voor.

WAT WE WILLEN
EEN. HET RECHT VAN WONEN GARANDEREN VOOR ALLEN

• In ons programmapunt van wonen hebben we vijf speerpunten om wonen betaalbaar te maken. 
• We organiseren het hele jaar door een noodopvang voor de honderd dak- en thuislozen in onze stad. 

Deze opvang is zonder voorwaarden en zonder drempel toegankelijk en biedt ook overdag onderdak
• We richten een aparte dienst Housing First op, die volgens de internationale regels van Housing First kan 

werken. Wie bij de noodopvang aanklopt, moet binnen de drie maanden toegang krijgen tot een woning 
via het Housing First-principe

TWEE. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN KWETSBARE POSITIES

• We willen dat het stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden, 
mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond.

• ‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de werk-
loze. We werken hiervoor samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise bieden.

• We zorgen ervoor dat het OCMW investeert in goede en nabije arbeidsbegeleiding. Werk blijft de belang-
rijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken.

• We organiseren het zo dat de stad zelf een representatief aantal werkplaatsen voorziet voor mensen met 
een beperking.

DRIE. ALLE INKOMENS BOVEN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS
• Alle lonen en uitkeringen willen we boven de Europese armoedegrens tillen.
• De stad streeft ernaar het leefloon op te trekken tot het referentiebudget voor een menswaardig inko-

men via een aanvullende financiële steun.
• De stad start zelf een proefproject om het leefloon van eenoudergezinnen op te trekken en onvoorwaar-

delijk te maken. Dat is een sterk signaal naar de federale regering.
• Het leefloon moet gegarandeerd zijn voor iedereen met een (gezins)inkomen beneden het referentie-

budget voor een menswaardig inkomen. 
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VIER. DE STAD STREEFT NAAR EEN STERKE EN BETAALBARE 
DIENSTVERLENING VOOR ALLEN

• Algemene stop op prijsverhoging voor zwemmen, bibliotheek en containerpark
• Verlaging van de prijs van huisvuil, bewonerskaart en stedelijk rusthuis
• Dienstverlening volgens 3 B’s: bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam. Nu lopen mensen zich vast in de 

doolhoven van dienstverlening

VIJF. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
• Buurtwerkers gaan langs om de rechten te garanderen,  zoals studiebeurzen, de gratis rol bruine zakken 

en de uitpas. 
• We organiseren het zo dat de verschillende rechten automatisch toegekend worden voor doelgroepen.  

Dat kan relatief gemakkelijk online.
• We passen het ‘only-once-principe’ toe: als je een papier eenmaal binnen brengt, moet het ook gebruikt 

kunnen worden voor andere aanvragen. Dat maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de 
administratie.

ZES. MEER ONDERSTEUNING AAN BUURTHUIZEN EN 
BUURTWERKINGEN

• Een wijkhuis voorziet in een brede en laagdrempelige dienstverlening. Om meer dienstverlening te 
doen, voorzien we een hogere stedelijke ondersteuning

• Het wijkhuis helpt bij administratieve problemen via het concept ‘koffie en papieren’. Bij een kop koffie 
of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te pluizen 
en om andere problemen op te lossen.

• In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbegeleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij 
energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoeding en laagdrempelige medische hulp door  
verpleegkundigen.

• Met huisbezoeken en straathoekwerk gaan we de wijk in om mensen te bereiken die de weg naar het 
wijkhuis niet vinden.

• Met buurtwerkers bouwen onze wijkhuizen aan een sterke, warme en solidaire wijk. Ze organiseren 
ontmoetingsmomenten en -activiteiten zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen

VISIE

Een dak boven je hoofd dat ruimte en rust biedt. Een baan die werkzekerheid biedt en een loon waar je mee 
rondkomt. Toegang tot een betaalbare gezondheidszorg en tot een onderwijs met kleinere klassen. Dat 
zijn allemaal essentiële elementen om mensen een toekomst te bieden. Daar zijn structurele maatregelen 
voor nodig. Natuurlijk, dat is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse en de federale regering. Maar ook 
de stad heeft handvaten in de strijd tegen armoede. Haar sterkte is dat ze dichter bij de mensen staat. Of 
zou kunnen staan. Wonen, werk, gezondheid, onderwijs en ontplooiing: het zijn essentiële mensenrechten. 
Elk van die rechten vind je afzonderlijk terug in dit stadsprogramma. Maar specifiek voor mensen in een 
moeilijke sociale situatie is er veel mogelijk. Daarover hebben we het hier.

Armoede is een realiteit voor almaar meer mensen. Het is heus niet alleen een zaak van daklozen of van 
rozenverkopers in restaurants. Ze treft vandaag anderhalf miljoen Belgen en hun aantal neemt toe. Meer 
dan 10% van de Leuvenaars behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen 
jaar problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezond-
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heidskosten, schoolkosten,…). Je moet al twee inkomens hebben om als gezin het hoofd boven water te 
kunnen houden. En iedereen kan getroffen worden door werkloosheid of ziekte. Verzet tegen armoede is 
hoognodig in een wereld die helemaal de pedalen kwijt raakt.

Armoedebestrijding moet terug een hoofdprioriteit worden voor deze stad. Wij willen een Schepen voor 
armoedebestrijding die zich fulltime actief inzet om resultaat te behalen. Politici moeten de armoede be-
strijden en niet de armen. Vandaag krijg je een GAS-boete als je bedelt in de binnenstad. Als partij vragen 
we ook de invoering van een armoedetoets voor onderwijs, huisvesting, gezondheid en andere domeinen.

EEN. HET RECHT VAN WONEN GARANDEREN VOOR ALLEN
Onze aanpak voor betaalbaar wonen in Leuven beschrijven we in het eerste hoofdstuk van dit programma. 
Hier hebben we het kort over noodzakelijke maatregelen voor de bescherming van mensen in armoede.

Zo willen we inzetten op laagdrempelige schuldhulpverlening en budgetbegeleiding in de buurthuizen. We 
willen daar ook woonbegeleiders die helpen het recht op degelijke huisvesting te vrijwaren. Men schat dat 
er evenveel woonbegeleiding als gezins- en bejaardenhulp nodig is. We willen ook preventiever werken. De 
verhuurders willen we stimuleren de maatschappelijke dienstverlening te informeren zodra iemand twee 
maanden huurachterstand heeft. Dat geldt zowel bij sociale huisvesting als op de private huurmarkt.

Volgens onderzoek zijn er meer dan honderd thuis- en daklozen in Leuven. Voor hen willen wij het hele jaar 
door een noodopvang. Een dienst die zonder voorwaarden en zonder drempel toegankelijk is, en die ook 
overdag onderdak biedt. Voorzieningen koppelen vandaag te veel voorwaarden aan het recht op wonen. 
Voor ze recht krijgen op opvang met bijhorende begeleiding moeten mensen bijvoorbeeld eerst van hun 
verslaving af geraken, Nederlands spreken, ze mogen psychisch niet te zwak zijn of ze moeten legaal in het 
land verblijven. Zelfs de winteropvang hanteert voorwaardelijke regels. Een persoon kan vijf nachten op rij 
in de Leuvense winteropvang slapen, maar dan mag hij drie nachten niet binnen, ook niet als er bedden 
vrij zijn.

WIj willen voor noodopvang een degelijke infrastructuur met kamers van maximaal vier personenen en 
een aparte opvangplaats voor gezinnen met kinderen. Dat betekent dat de huidige capaciteit wordt uitge-
breid. Wie bij de noodopvang aanklopt, moet binnen drie maanden toegang krijgen tot een woning, via het 
Housing Firstprincipe. Middenveldorganisaties zoals het CAW willen graag starten met Housing First maar 
voorlopig wil het stadsbestuur niet mee. Het basisidee van Housing First is: eerst een woonst aanbieden en 
vervolgens begeleiding opstarten op maat van de mens. Internationaal onderzoek wijst uit dat Housing First 
de efficiëntste en meest kosteneffectieve manier is om dakloosheid te bestrijden. Er wordt een aparte dienst 
Housing First opgericht met professioneel personeel dat volgens de internationale regels van Housing First 
werken. Dat impliceert een toegang tot degelijke en duurzame huisvesting, verspreid over de stad.

TWEE. VAST WERK, OOK VOOR MENSEN IN KWETSBARE POSITIES
Het recht op arbeid draagt bij tot de bescherming tegen armoede. Bij werklozen loopt het armoederisico 
op tot 41 procent, tegenover 4,7 procent bij werkenden. “Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze 
van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.” 
Zo staat het in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het recht op arbeid is 
ook opgenomen in de Belgische Grondwet. Dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt 
tegen armoede, is de eerste uitdaging. Een job moet een degelijk loon opleveren zodat we geen ‘werkende 
armen’ hebben. Maar in ons land stijgt het aantal werkende armen tot bijna één op de twintig jobs. Van de 
nieuwe jobs is meer dan de helft (52 procent) tijdelijk en is bijna de helft (47 procent) heel erg laagbetaald. 
Zo komen we er dus niet.

In Leuven zijn er meer jobs dan inwoners. Met grote werkgevers zoals Gasthuisberg of de KU Leuven heeft 
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onze stad 81.678 jobs tegenover 63.890 inwoners op beroepsactieve leeftijd. Toch is de werkzaamheids-
graad van de inwoners van de actieve bevolking maar 68,7%. Mensen in een kwetsbare positie of met een 
beperking krijgen nog onvoldoende kansen. Hoe we de arbeid invullen is dus een uitdaging. De impact van 
de hoge werkdruk, de flexibiliteit, de onzekere contracten en ontslag op onze gezondheid en ons welbe-
vinden is torenhoog. Gelukkig zijn we met velen en kunnen we de arbeidstaken verdelen. Zo kan ieder naar 
vermogen bijdragen in een doenbare job. ‘Naar vermogen’ is hier belangrijk. Mensen in een kwetsbare 
positie of met een beperking hebben aanpassingen en soms meer omkadering nodig in hun arbeidssitu-
atie. Hier hebben we het over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt. 
Mensen zonder diploma, mensen met een beperkte educatieve bagage, mensen met een mentale beper-
king of met een chronische ziekte. De meeste mensen willen bijdragen, maar vinden geen manier om dat 
te doen. Om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig. Dat vergt 
extra middelen, maar er is een groot terugverdieneffect op menselijk en financieel vlak.

Wij willen dat de stad een divers personeelsbeleid voert dat de realiteit in de samenleving weerspiegelt 
en voldoende aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Wij willen dat het stadsper-
soneel representatief is voor de stadsbevolking, voor mensen met een beperking, voor laaggeschoolden, 
jongeren, mensen met een migratieachtergrond. Dat is vandaag niet het geval. Terwijl er 33% een migratie-
achtergrond heeft in Leuven, werkt bij het stadspersoneel maar 12,6% met migratieachtergrond. Wij willen 
dat de stad actief de cijfers meet voor laaggeschoold personeel en mensen met een beperking, want die 
zijn vandaag niet beschikbaar.

‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de betrok-
kene. Het blijft namelijk heel dikwijls een tijdelijke en laag verloonde tewerkstelling. We werken hier alleen 
samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise en omkadering bieden. Er moet 
hier doorgroeimogelijkheid zijn zodat mensen nadien niet opnieuw zonder werk vallen. Het OCMW moet 
investeren in goede en nabije arbeidsbegeleiding, want werk blijft de belangrijkste hefboom om uit de 
armoede en het sociale isolement te raken. Arbeidsbegeleiders horen thuis in de sociale centra van het 
OCMW voor intensieve begeleiding waar daar nood aan is. Sommige mensen kunnen om allerlei redenen 
niet (meer) functioneren in een normale job of op een beschermde werkplaats. Toch heeft iedereen recht 
op arbeid, om de zinvolle dagbesteding, het sociaal contact en de eigenwaarde. Voor deze mensen moet 
bijvoorbeeld arbeidszorg een mogelijkheid zijn. Daar werken mensen met fysieke of mentale problemen in 
een fietsherstelplaats, houtatelier of bakkerij. Arbeidszorg is een stabiele tewerkstelling en mag niet gezien 
worden als een opstap naar de arbeidsmarkt.

DRIE. ALLE INKOMENS BOVEN DE EUROPESE ARMOEDEGRENS
Onze samenleving heeft een laatste vangnet nodig voor mensen in sociale moeilijkheden, zodat iedereen 
die nood heeft aan hulp, gepaste dienstverlening krijgt. De maatschappelijk werkers van het OCMW ervaren 
een ‘verzakelijking’. Ze krijgen minder ruimte voor menselijk contact en voor opvolging en moeten meer tijd 
investeren in administratie en screenings. Maar maatschappelijk werk is in de eerste plaats mensenwerk 
en geen computerwerk.

Wij willen dat de stad en het OCMW opnieuw hun eindverantwoordelijkheid opnemen om een menswaardig 
bestaan te garanderen voor elke Leuvenaar. Dat ze de regie in het lokaal sociaal beleid opnemen.  Dat 
houdt ook in dat elke Leuvenaar een inkomen heeft waar hij of zij menswaardig mee kan leven. Daarvoor 
moet een inkomen boven de armoedegrens gegarandeerd zijn. Dat is ook de populairste eis van onze Grote 
Bevraging voor het thema armoede.

Vandaag ligt het leefloon voor bepaalde categorieën heel ver onder de armoedegrens. Het leefloon voor 
een alleenstaande bedraagt 892 euro terwijl de Europese armoedegrens voor een alleenstaande op 1115 
euro staat. Het is een verschil van 223 euro. Voor een gezin met twee kinderen bedraagt het leefloon 1190 
euro en staat de Europese armoedegrens op 2341 euro. Een verschil van maar liefst 1151 euro. Wij willen 
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de leeflonen optrekken tot aan het referentiebudget voor een menswaardig inkomen. Dat referentiebudget 
komt overeen met de Europese armoedegrens. Wij willen ook dat het leefloon onvoorwaardelijk is. En dat 
het rekening houdt met een veranderende realiteit. Zo moeten ook cohousing en samenhuizen kunnen, 
zonder dat je een derde van je leefloon verliest. Vandaag rekent het OCMW je bij cohousing meteen als 
samenwonende, ook al heb je geen relatie. Het gevolg is dat je leefloon zakt van 892 naar 595 euro. De 
federale overheid bepaalt het bedrag van het leefloon. De minister belooft al lang het op te trekken, maar 
dat gebeurt niet. Nochtans berekende het Planbureau dat het financieel haalbaar is, doordat er ook een 
terugverdieneffect zal zijn. Dat zit zo: met een hoger leefloon stijgt de consumptie en worden er dus meer 
taksen betaald, zodat de overheid meer inkomsten heeft. 

Als signaal naar de federale regering kan de stad zelf een proefproject starten en het leefloon van eenou-
dergezinnen onvoorwaardelijk maken. Dat is perfect mogelijk. Het is een belangrijke eerste stap om Leuven 
armoedevrij te maken. Om alle inwoners hun leefloon boven de armoedegrens te trekken, zou de Federale 
overheid in samenwerking met de stad jaarlijks 15 miljoen euro moeten voorzien. 

VIER. DE STAD STREEFT NAAR EEN STERKE EN BETAALBARE 
DIENSTVERLENING VOOR ALLEN

Leuven is kampioen wat betreft dure stadsdiensten. In ons hoofdstuk “financieel gezonde stad” leggen we 
uit hoe we inzetten op een goedkope dienstverlening die we betalen via de gemeentebelasting. Recent 
verlaagde het stadsbestuur meerdere keren de gemeentebelastingen tot 6,7%. Maar als we kijken wat het 
leven in Leuven kost, is dat wel een hele schrale troost voor de inwoners. Lage personenbelastingen en 
dure stadsdiensten zijn een asociale keuze. Ze treffen de inwoners met weinig geld het hardst. Een gezin 
met een laag inkomen, zal immers evenveel moeten betalen voor zwembad, huisvuil en bewonerskaart als 
een gezin met een hoog inkomen. Maar voor dat eerste gezin is het wel een stevige hap uit hun budget. De 
stadsdiensten moeten voor onze partij een pak goedkoper.

Kampioen dure stadsdiensten. Voorbeeld:
Een Leuvens gezin Tine (41) en Frank (40), heeft twee auto’s. Tina werkt in shiften in het ziekenhuis en moet 
soms op haar werk zijn wanneer er nog geen bussen rijden. Frank werkt op een afgelegen bedrijventerrein 
in de buurt van Antwerpen. Maandelijks vullen ze een vuilzak met restafval, ze gaan ieder een keer per 
week zwemmen en hebben een abonnement bij de bib. Zij betalen daar in totaal 573 euro per jaar voor, of 
bijna vier keer meer dan de gemiddelde kostprijs in vergelijkbare steden. Als Frank en Tina in Genk hadden 
gewoond, betaalden ze voor dit alles 98 euro, in Tienen 226 euro.

Wij vragen een algemene stop op prijsverhoging voor zwemmen, bibliotheek en containerpark de komende 
tien jaar. Andere diensten zijn zo duur dat we die prijzen willen terugdringen. De prijzen van vuilniszakken 
is 45% duurder dan in omliggende steden en moeten omlaag. Hetzelfde geldt voor de bewonerskaarten om 
de wagen te parkeren. Sommige Leuvenaars met een groot huis met garage betalen niets, andere inwoners 
de volle pot. We zetten in eerste instantie in op alternatieven voor de auto, maar niemand stapte ooit over 
naar het openbaar vervoer omwille van de 60 euro die een bewonerskaart kost, terwijl mensen met minder 
middelen dit wel harder voelen. De eerste bewonerskaart halveren we van 60 naar 30 euro, de tweede  
laten we dalen van 300 naar 100 euro. Tenslotte zetten we als stad in

We willen ook de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening doen stijgen. Vandaag lopen mensen zich vast in 
de doolhoven en drempels van de dienstverlening van stad en OCMW. Wij pleiten voor de invoering van het 
3-B’s-principe voor de stedelijke dienstverlening: bereikbaar - begrijpelijk - behulpzaam.

De dienstverlening moet bereikbaar zijn qua afstand. Maar je moet ook kunnen binnenwandelen voor een 
afspraak. We werken dus niet alleen met digitale afspraken. Vandaag zijn er wachtlijsten voor budgetbe-
geleiding en schuldbemiddeling. Hier moet de dienstverlening uitgebreid worden en met verschillende 
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locaties toegankelijker gemaakt worden. De dienstverlening moet begrijpelijk zijn: geen moeilijke woorden 
en geen jargon, geen digitale doolhoven, maar hulp op maat. Met ook een tolk als dat nodig is. De dienst-
verlening moet behulpzaam zijn: ambtenaren en loketbedienden moeten niet vertrekken vanuit de regel-
geving, maar vanuit de hulpvraag en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook dat is maatwerk. Wij willen een 
‘rechtenverkenner’ bij elk loket. De eerste vraag die de medewerkers moeten stellen is dan: ‘Welkom, 
zullen we samen nagaan of je al je rechten uitput en hoe we je sociale grondrechten kunnen garanderen?’ 
Bij maatschappelijke begeleiding moet er ruimte zijn voor een vertrouwensband met de hulpverlener. Daar-
voor moet de continuïteit van de begeleiding garant staan. Het is niet goed dat mensen in moeilijkheden 
telkens opnieuw hun verhaal moeten doen. Begeleiding op maat en op het tempo van de mensen is nodig. 
Kort als het kan, lang als het nodig is, met een vaste persoon.

VIJF. AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING
Veel mensen die recht hebben op een uitkering doen daar geen beroep op. Het Steunpunt Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin onderzocht deze onderbescherming. Conclusie: veertig procent van de rechthebbenden 
op een uitkering, vraagt die uitkering niet aan. Een van de redenen daarvoor is dat mensen vaak bij het 
OCMW aankloppen met het gevoel als profiteurs of fraudeurs bekeken te worden.

De wil om echt hulp te bieden is cruciaal. Heel wat mensen ervaren het onthaal van het OCMW als weinig 
helpend. Je moet voortdurend aantonen dat je behoeftig bent, met een reeks attesten, papieren en bank-
uittreksels. Het lijkt wel het opgeheven schoolmeestervingertje. Heb je wel genoeg inspanningen gedaan 
om werk te vinden? Kan je familie je niet helpen? Is je aanvraag geen sociale fraude? Men zet disproportio-
neel veel middelen en mensenkracht in op onderzoek naar fraude bij het OCMW. Let wel: de sociale fraude 
wordt op vijf procent geraamd terwijl veertig procent van de rechthebbenden geen hulp aanvraagt. De 
prioriteiten liggen dus manifest verkeerd.

Je belastingbrief is bijna helemaal ingevuld via de app Tax-on-web. Toch moet je allerlei papieren ver-
zamelen om te bewijzen dat je recht hebt op bepaalde sociale tegemoetkomingen. De overheid heeft je 
gegevens en toch moet je ze telkens opnieuw bewijzen. Dat is onlogisch en vermoeiend. Het kan anders. 
Wij willen de verschillende rechten automatisch toegekend zien. Je kan mensen toch verwittigen als je 
vermoedt dat ze onder de armoedegrens leven en in aanmerking komen voor OCMW-steun! We willen 
meer investeren in buurtwerkers die actief deze doelgroep gaat opzoeken. Buurtwerkers gaan langs bij de 
40% die vandaag niet tot de hulpverlening geraken. Ze werken eraan om de rechten te garanderen, zoals 
studiebeurzen, de gratis rol bruine zakken en de uitpas. Op dergelijke contactmomenten staat de mens 
centraal en niet de regelgeving.

Voor verschillende tegemoetkomingen moet je vaak steeds weer dezelfde papieren verzamelen. Ook dat 
kan eenvoudiger: als je een papier binnenbrengt, dan moet het ook gebruikt kunnen worden voor andere 
aanvragen. Dat is het only-once-principe. Het maakt het leven voor iedereen eenvoudiger, ook voor de 
administratie.

ZES. MEER ONDERSTEUNING AAN BUURTHUIZEN
Al zijn er veel geëngageerde hulpverleners op het terrein, toch is de hulp vaak moeilijk toegankelijk. 
Mensen komen niet rond, stapelen schulden op, maar weten niet waar ze hulp kunnen vragen. En ze weten 
niet waar ze recht op hebben. Voorkomen is beter dan genezen. Een toegankelijke hulp- en dienstverlening 
helpt vermijden dat mensen verder wegzakken in de problemen. Het terugverdieneffect ervan is groot. Je 
investeert in dienstverlening maar tegelijk zorg je voor een hoger inkomen bij de burgers van de stad.

In de dienstverlening toont een stad haar kwaliteit. Wij willen een brede, laagdrempelige dienstverlening 
dicht bij de mensen brengen. De bestaande buurtcentra willen we meer middelen geven om zo te ver-
sterken. We willen binnen de buurthuizen meer structurele aanwezigheid zoals OCMW, CAW of Dijledal.
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Met het concept ‘koffie en papieren’ helpt het buurtcentrum bij administratieve problemen. Bij een kop 
koffie of thee krijgen mensen hulp om officiële papieren in orde te maken, om de energiefactuur uit te 
pluizen en om andere problemen op te lossen. Dat is laagdrempelig. Via een ‘rechtenverkenner’ gaat het 
buurtcentrum samen met de mensen na of ze wel alle sociale tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op 
hebben. Want velen vragen hun rechten niet aan. In het wijkhuis voorzien we budgetbegeleiding, woonbe-
geleiding, arbeidsbegeleiding, begeleiding bij energie- en waterproblemen, hulp bij onderwijs en opvoe-
ding, en laagdrempelige medische hulp met verpleegkundigen.

Vanuit zo’n wijkhuis gaan buurtwerkers met huisbezoeken en straathoekwerk de wijk in om mensen te 
bereiken die de weg naar het wijkhuis niet vinden. Zij kunnen ook specifieke noden van de wijk detecteren 
waar een wijkhuis dan verder in moet investeren. Vandaag is dat niet het geval door onvoldoende middelen. 
Als je nieuw bent in de wijk, krijg je enkel een brief. Er is geen straathoekwerk die zelf naar de mensen gaat.

Via het buurthuis en de buurtwerkers bouwt ons wijkhuis aan een sterke, warme en solidaire wijk. Het 
organiseert ontmoetingsmomenten en -activiteiten, zodat de mensen uit de wijk elkaar beter leren kennen. 
Op die manier pakt het de eenzaamheid van veel mensen aan en werkt het ook aan een betere veiligheid 
en aan de samenhorigheid. Een win-winsituatie voor de mensen en voor de wijk.
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3. KLIMAATNEUTRALE STAD

STANDPUNT

Beeld je eens in: een stad waar iedereen kan genieten van groene stroom. Een stad die niet bijdraagt aan 
de opwarming van de aarde. Een stad met propere lucht en met ruimte om te wonen, te leven en te werken. 
We zijn ervan overtuigd: in 2030 kunnen we in zo’n stad leven. Op voorwaarde dat we nu aan dat plan 
beginnen te werken. Door als stad zelf duurzame energie op te wekken voor alle inwoners. Door samen de 
groene revolutie te maken, zonder iemand achter te laten. Zo zorgen we voor een klimaatneutrale stad op 
mensenmaat. Waar wachten we nog op?

WAT WE WILLEN
EEN. EEN OPENBAAR REGIONAAL ENERGIEBEDRIJF

• We richten een regionaal energiebedrijf op in Leuven en de omringende regio, het Brabants Energiebe-
drijf (BEB). BEB is een openbaar energiebedrijf van ons allemaal dat investeert in energiebesparing en 
honderd procent hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen garandeert. 

• BEB werkt een ambitieus zonneplan uit. Op alle stadsdaken die volgens de zonnekaart interessant zijn 
worden zonnepanelen geïnstalleerd, dit zowel op de daken van publieke gebouwen, van bedrijven, als 
op de daken van particulieren. Bij particulieren met te weinig financiële middelen wordt de initiële kost 
gedragen door de stad, men betaalt dit terug via het verschil op de energiefactuur.

• BEB investeert in grote windmolens langs de E40 en de E314 en in gebieden waar er weinig bewoning 
is. Er wordt een windkaart opgesteld om kleine windmolens te plaatsen op open plaatsen in Leuven.

• BEB breidt de bestaande riothermieprojecten uit en gebruikt de warmte van de riolering om energie op 
te wekken.

• BEB brengt de isolatiestatus van huizenblokken in kaart en biedt groepsrenovaties aan waar de nood 
het hoogst is. Verhuurders moeten hun eigendom isoleren. Bij financiële moeilijkheden gebeurt dit via 
een derdebetalerssysteem

• De verschillende wijken in Leuven worden aangesloten op een warmtenet of een koudenet. De wijken 
rond AB Inbev moeten maximaal worden aangesloten op het bestaande warmtenet dat werkt met de 
restwarmte van AB Inbev en Ecowerf. Binnen de rest van de stad kan het voorbeeld van het koudenet 
in het Janseniushof worden overgenomen. Door middel van WarmteKrachtKoppeling (WKK) wordt de 
omzetting van warmte ook gekoppeld aan de opwekking van energie om de CO2 -uitstoot verder te 
doen dalen.

• De raad van bestuur van BEB bestaat voor minstens een derde uit gewone inwoners uit de regio en voor 
een derde uit werknemers van het bedrijf. De verslagen ervan zijn publiek beschikbaar en de  ver-
gaderingen kunnen via livestream gevolgd worden.

• Wie 1000 handtekeningen van bewoners uit de regio verzamelt, kan een punt op de agenda van de raad 
van bestuur van BEB zetten. De leden van de raad van bestuur zijn afzetbaar door de bevolking.

TWEE. EEN STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT
• Een effectief klimaatbeleid moet een integraal klimaatbeleid zijn. In alle beleidskeuzes, op vlak van in-

vesteringen, op vlak van wonen, transport, consumeren en noem maar op, moet duurzaamheid een 
onderdeel zijn.

• We zorgen voor een ruimtelijke ordening met integrale wijken waar alle diensten aanwezig zijn, zodat de 
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energiezuinigste keuze ook de meest logische wordt.
• We betrekken de Leuvenaars in de plannen om Leuven klimaatneutraal te krijgen. We creëren op die 

manier een draagvlak voor de plannen en ontwikkelen een bron voor nieuwe ideeën.
• We gaan na of Leuven beleggingen heeft in fondsen die investeren in fossiele brandstoffen. Is dat het 

geval, dan trekken we het geld van de stad daaruit terug en investeren het in BEB. We vragen ook aan de 
KU Leuven om haar investereningen in fossiele brandstof te herinvesteren in onderzoek naar technieken 
om de stad klimaatneutraal te krijgen tegen 2030.

DRIE. GROENE EN LEEFBARE STAD
• Elke wijk en deelgemeente in Leuven verdient een groene oase. Het is belangrijk de bestaande groene 

oases goed te onderhouden en te kijken hoe de kleinste nog verder kunnen worden uitgebreid. Ont-
spanning en een plaats voor de jeugd moeten worden geïntegreerd worden in deze plannen.

• Er komt geen nieuwe parking onder park Den Bruul. De stad moet rekening houden met de grieven 
van de bewoners en het comité de Bruul Brult. Hun bezorgdheden over de toekomst van hun wijk zijn 
terecht. Een parking betekent een toename van fijn stof voor de buurt. Grote bomen zullen niet meer 
kunnen groeien door het beton onder het park, waardoor het echte groen verdwijnt. 

• Parkveld is een onmisbare schakel die verschillende groene zones rondom Leuven verbindt. Het stads-
bestuur wil, in samenwerking met bouwpromotor Extensa, Parkveld bebouwen met woningen en be-
drijven. Wij vinden niet dat dit groen mag verdwijnen voor de winsten van een bouwpromotor. Parkveld 
moet dus blijven.

• Bij heraanleg van straten streven we naar minstens elke 150 meter een boom, een autodeelplaats, een 
fietsenrek, een bankje en geveltuinen.

• Waar zonnepanelen niet mogelijk zijn worden groendaken de norm. De stad gaat zelf actief op zoek naar 
particulieren die in aanmerking komen voor de subsidies.

• In elke wijk komt een kringwinkel die ook herstel- en deeldiensten (onder andere van gereedschap) 
organiseert. Elke wijk krijgt een hergebruik-, reparatie- en deelpunt.

• Er komen meer vuilnisbakken op drukbezochte plaatsen zoals buurtparken. Voorzie vuilnisbakken bij alle 
bushaltes, waar mogelijk met sorteeropties.

VIER. MOBILITEIT
• We zetten volop in op de shift naar openbaar vervoer, fietsen en wandelen. (Zie programma mobiliteit)

VISIE

Leuven krijgt steeds meer te maken met de uitdagingen die de opwarming van de aarde stelt. Sinds indu-
striëlen in de negentiende eeuw kolen, olie en gas ontdekten als goedkope energiebron zijn ze fossiele 
brandstoffen in een steeds hoger tempo beginnen verbranden. De impact daarvan is rampzalig: tempera-
turen stijgen, weerpatronen veranderen en de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering treft vandaag steeds 
meer mensen, ook in onze stad. Door het snel opwarmende beton en asfalt stijgt de temperatuur in stedelijk 
gebied dubbel zo snel als daarbuiten. En dan is er ook nog het effect van de grote hoeveelheid verkeer.

We hebben geen tijd meer om te talmen. Ons voortbestaan als mens staat onder druk. Alle wetenschap-
pelijke rapporten duiden aan: ‘Wij zijn de laatste generatie die het tij kan keren’. De PVDA wil voluit de am-
bitieuze keuze maken voor de omslag naar een klimaatneutrale stad, en dat tegen 2030 zoals Leuven 2030 
vooropstelt. Leuven wordt een stad van de toekomst,waar het gezond leven en werken is. Een stad die niet 
langer bijdraagt aan de opwarming van het klimaat. Deze omslag doen we op een sociaal rechtvaardige 
manier: als we echt verandering willen brengen, dan moet iedereen mee.
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In Leuven wordt er volop gewerkt aan initiatieven tegen klimaatverandering, vooral door de oneindige inzet 
van ngo’s, stadsdiensten, en individuen. Er worden sensibiliseringscampagnes opgestart, groepsaankopen 
aangemoedigd, .... Maar veel van de maatregelen van het stadsbestuur komen vooral terecht bij de hoog-
opgeleide middenklasse. Ondanks de beloftes voor een sociaal klimaatbeleid vallen diegenen die het zich 
niet kunnen permitteren uit de boot.

Als we willen dat de omslag slaagt, zal iedereen er in moeten worden betrokken. Dan kunnen we niet 
wachten op individuele initiatieven, maar dan moeten we structureel, gepland werken. Dat is ook wat het 
succes van een stad als Kopenhagen verklaart, zij plannen, zij organiseren, zij blijven niet stilstaan bij indivi-
duele initiatieven. Want hoe goed bedoeld ook, het zijn uiteindelijk druppels op een hete plaat.

De grootste uitstootposten in Leuven zijn energieverbruik van woningen, winkels en publieke gebouwen 
(60%) en transport (24%). Ons klimaatplan is dus gericht om die uitstoot aan te pakken. Uitstoot pakken 
we aan door echt te investeren in hernieuwbare energie. En daarvoor rekenen we niet op de goodwill van 
de grote bedrijven, maar nemen we het heft zélf in handen met een regionaal energiebedrijf in handen 
van de samenleving. Dat energiebedrijf zorgt zelf voor hernieuwbare energie, voor het isoleren van alle 
huizen en gebouwen, ongeacht het inkomen van de bewoners en voor een duurzamere verwarming van 
die gebouwen. Om de uitstoot uit transport aan te pakken, investeren we in alternatieven op de auto. Een 
daarvan is gratis openbaar vervoer in de stad. We kiezen voor een mobiliteitsplan en een ruimteplan waarin 
duurzame keuzes de vanzelfsprekende keuzes worden, want de beste energie is de energie die we niet 
gebruiken.

Een klimaatneutrale stad rekent op haar inwoners om de verandering mee in gang te zetten. Maar ze plaatst 
daar ook een eigen engagement tegenover: de groene revolutie maken we samen. We zorgen dat iedereen 
mee kan met de groene golf. We zorgen voor plannen waardoor de inspanningen van burgers zin krijgen en 
geen druppel op een hete plaat blijven. Zodat inspanningen samen renderen, in plaats van elk op zichzelf 
te staan.

EEN. BRABANTS ENERGIEBEDRIJF (BEB), EEN OPENBAAR 
REGIONAAL ENERGIEBEDRIJF

We richten een openbaar regionaal energiebedrijf op. Een energiebedrijf van ons allemaal met drie doe-
lenstellingen: een goede dienstverlening met betaalbare energieprijzen, de productie van 100 procent her-
nieuwbare energie en volop inzetten op energiebesparing. De omschakeling naar hernieuwbare energie 
zal niet van de energiemultinationals komen die in de eerste plaats bezig zijn met het maken van winsten. 
Wat we van hen kunnen verwachten is maximaal grijze stroom: In plaats van zelf te investeren in wind-
molens, zonnepanelen of biogas-centrales kopen Belgische leveranciers groene etiketten. Door BEB op 
te richten, kunnen we wél echt gaan voor duurzame energie. We schakelen de verstikkende winstlogica 
van de energiesector gewoon uit. Kopenhagen, Stuttgart en München doen het ons al voor. Hun stads-
energiebedrijven produceren duurzame stroom aan betaalbare prijzen. We betrekken de omliggende regio 
om meer mogelijkheden te creëren om hernieuwbare energie op te wekken. Willen we onze energie 100 
procent lokaal produceren dan hebben we de ruimte nodig die de omliggende regio kan bieden. Leuven 
moet hierin de voortrekkersrol spelen.

Het stadsbestuur heeft momenteel het plan om in zee te gaan met de energiecoöperatieve Ecopower. Deze 
coöperatieve zet in op lokale groene stroom. Dit is een positieve stap vooruit. Toch willen we verzekeren 
dat de groene energie betaalbaar is voor iedereen. Ecopower hanteert een instapprijs en zorgt zo voor een 
barrière om in te kunnen stappen. Een publiek energiebedrijf kan zelf de sociale voorwaarden bepalen 
en de opgewekte energie toegankelijk maken voor alle Leuvenaars. Want als we echt verandering willen 
brengen, kunnen we ons niet permitteren om enkel te rekenen op wie zelf genoeg geld heeft, dan moet 
iedereen mee.
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Via een zonneplan bepalen we welke huizen, terreinen, bedrijven en openbare gebouwen interessant zijn 
om zonnepanelen te plaatsen. BEB investeert en plaatst zelf de zonnepanelen op de daken. De energie 
wordt daarna verdeeld over de regio.

BEB werkt verder aan een windplan. We maken een onderscheid tussen grote windmolens met een as-
hoogte die hoger is dan 15 meter en kleine windmolens met een ashoogte die lager is dan 15 meter. BEB 
investeert en bouwt de windmolens zelf. Grote windmolens vinden we momenteel enkel terug in Diest-
Bekkevoort langs de E314. We breiden dit aanbod verder uit langs de E314, maar ook langs de E40. Er 
worden ook windmolens geplaatst in weinig bevolkte gebieden ten oosten van Leuven. De kleine windmo-
lens hebben een kleiner verbruik, maar zijn inzetbaar in dichter bevolkte gebieden. We stellen een windplan 
op om de meest interessante plaatsen in de Leuven te vinden en kleine windmolens te plaatsen.

We gebruiken in Leuven reeds de warmte van ons rioleringsnetwerk om energie op te wekken. 92 sociale 
woningen in de Monseigneur Van Waeyenberghlaan zijn aangesloten op riothermie. We willen dit uitbreiden 
naar andere wijken in Leuven en op grote schaal onze riolering gebruiken om energie op te wekken.

BEB werkt aan de omvorming van ons energienet, zodat het de distributie van stroom uit de nieuwe duur-
zame bronnen aan kan. Het energiebedrijf geeft niet alleen om energieopwekking, maar ook om energie-
besparing bij de stadsdiensten, burgers, verenigingen en bedrijven. Te beginnen met de isolatie van alle 
Leuvense gebouwen. De slechte isolatie vormt een grote uitstootpost en hoort noodzakelijk aangepakt te 
worden. Het energiebedrijf organiseert de isolering van de woningen en gebouwen, wijk per wijk. Verhuur-
ders en huiseigenaars die de isolatie niet kunnen financieren kunnen terugvallen op een derdebetalers-
systeem. Dit betekent dat de kostprijs initieel betaald wordt door BEB, en nadien wordt het verschil tussen 
de huidige energiefactuur en het energieverbruik gebruikt om de isolatie af te betalen.

Het energiebedrijf investeert ook verder in het stedelijk warmtenet. Hierbij wordt de restwarmte van de 
industrie niet geloosd, maar gebruikt om de warmtevraag elders op te vangen. In Leuven is er al op één 
plaats een warmtenet uitgebouwd: in de regio van AB Inbev wordt de restwarmte van de biergigant en van 
Ecowerf gebruikt om de nieuwe wijken in de vaart te verwarmen. Het warmtenet kan worden aangevuld 
met een koudenet. Dat bestaat nu al in het Janseniushof Hierbij wordt grondwater vanop 70 meter diepte 
naar boven gepompt. Het water kan worden gebruikt om huizen te verwarmen, maar ook om ze af te koelen 
tijdens de warme zomers. We breiden dit systeem uit naar de andere wijken in Leuven. We maken gebruik 
van warmtekrachtkoppeling bij zowel het warmte -als het koudenet om buiten warmte ook electriciteit te 
kunnen opwekken.

Een andere sleutel van een openbaar energiebedrijf is de inspraak van de bevolking, die eindelijk zeg-
genschap krijgt over haar eigen energie. We willen geen ondoorzichtig beslissingsorgaan, maar een echt 
burgerbedrijf dat verantwoording aflegt aan de Leuvenaars en bewoners van de omliggende regio. Daarom 
moeten werknemers van het bedrijf en burgers elk één derde van de raad van bestuur verkiezen. Alle 
vergaderingen moeten publiek zijn, en de mogelijkheid moet bestaan om punten op de agenda te laten 
plaatsen.

Door de verschillende dragers van energie, de energienetten zelf en de energiebesparing in één publiek 
bedrijf samen te bundelen, openen we de weg naar een efficiënt groen energiebeleid. Want integratie is 
de sleutel om de soms grillige productie van groene energie te kunnen stroomlijnen, dat leren de groene 
steden in Duitsland en Denemarken ons.

Al sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn de prijzen fors toegenomen. Tussen 2012 en 2017 steeg 
de gemiddelde prijs voor elektriciteit met 43,59%. Multinationals zoals Engie-Electrabel maken woeker-
winsten dankzij afgeschreven kerncentrales, en lobbyen ondertussen om de transitie naar groene stroom 
tegen te houden.
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Wanneer de regering subsidies uitkeert voor groene energie vloeien de winsten vooral terug naar de grote 
multinationals. Die leggen namelijk zonnepanelenparken aan als een soort financiële belegging. De subsi-
dies worden intussen doorgerekend aan de belastingbetaler en de consument via bijvoorbeeld de (intussen 
vernietigde) Turteltaks of het steeds hogere prosumententarief. De consument moet zo opdraaien voor de 
winstvoet van de allerrijksten.

Ook de stijging van de distributienettarieven en de heffingen waren een belangrijke factor in de stijgende 
prijzen. Ondertussen maken die kosten ongeveer twee derde van de prijs uit. Hier hebben steden en ge-
meenten heel wat in de pap te brokken: de raden van bestuur van Eandis, Elia, Fluxys, en Infrax worden 
bemand door politici die uit de gemeenten afgevaardigd worden. In plaats van in te zetten op moderne 
infrastructuur of de prijzen te doen dalen, eisen ze daar als aandeelhouders vooral zoveel mogelijk divi-
denden.

Een openbaar energiebedrijf zal ons in staat stellen om onze abitie om te zetten in realiteit. Een plan 
waarmee we klimaatneutraal worden tegen 2030. We laten in onze groene revolutie geen enkele Leuve-
naar uit de boot vallen en maken hiervan een project van alle Leuvenaars.

TWEE. EEN STAD OP MAAT VAN HET KLIMAAT
Leuven klimaatneutraal maken tegen 2030 draait om meer dan duurzame energie. Het gaat ook over an-
ders omgaan met mobiliteit en met wonen. Het gaat over heel bewust omgaan met de publieke ruimte. 
Klimaatbeleid is geen eiland op zich: het loopt als een groene draad door alle beleidsdomeinen heen. We 
willen van Leuven een pionier maken in de klimaatrevolutie. Leuven moet een groene en ecologische stad 
worden waar andere steden een voorbeeld van kunnen nemen.

In de ruimtelijke planning van onze stad verleggen we de prioriteiten. In een klimaatneutrale stad krijgen de 
winsten van projectontwikkelaars geen voorrang. We richten de stad zo in dat de energiezuinigste keuzes 
ook de meest logische worden. Dat wil zeggen dat in elke buurt basisvoorzieningen aanwezig zijn: winkels, 
diensten en medische centra, maar ook cultuurcentra, ontmoetingsplaatsen, en open en groene ruimte. We 
voorzien voldoende parkeerplaatsen voor fietsen. Zo wordt de auto vanzelf overbodig.

De klimaatambitie moet een gezamenlijke ambitie worden. Het is een bezorgdheid die leeft bij velen en 
heel wat Leuvenaars proberen op hun manier hun steentje bij te dragen. Die individuele initiatieven en 
ideeën moeten hun plaats krijgen in een groot en ambitieus plan uitgevoerd door de stad. Het is van groot 
belang dat de inwoners van Leuven worden betrokken in de plannen zodat we nieuwe frisse ideeën kunnen 
opdoen en een draagvlak creëren voor ons ambitieus plan.

Steden beleggen hun geld volop in fondsen en ook in fondsen waarmee men de vernietiging van ons kli-
maat investeert. Het is tijd om dat geld terug te trekken uit deze fondsen en te investeren in ons eigen plan 
om Leuven klimaatneutraal te krijgen. We stimuleren ook de KU Leuven om haar beleggingen uit dubieuze 
fondsen te trekken en mee onderzoek te voeren naar nieuwe technieken om ons klimaatplan efficiënter te 
maken en te innoveren.

DRIE. GROENE EN LEEFBARE STAD.
Natuur en groen is rustgevend, tempert het geraas van het verkeer, vangt luchtvervuiling op en zorgt voor 
koelte in de zomer. Bomen en planten zijn essentieel in een gezonde leefomgeving. Ze zouden een ba-
sisrecht moeten zijn voor elke stadsbewoner. Willen we een voor iedereen leefbare stedelijke omgeving, 
dan hebben we een globale visie nodig. Een visie met een evenwicht tussen private, bebouwde ruimte 
en gemeenschappelijke open en groene ruimte. Een visie met respect voor biodiversiteit en waardevolle 
natuurgebieden.
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Gemeenschappelijke openbare ruimte privatiseren: het gebeurt vandaag nog altijd. Stadsruimte die vrij-
komt wordt maar al te dikwijls zonder enige inspraak toevertrouwd aan bouwpromotoren en projectontwik-
kelaars. Die poten er grote woon- en kantooreenheden neer met veel te weinig open en groene ruimte. 
Denk maar aan Parkveld, de stad wil bouwpromotor Extensa de toestemming geven om dit stuk groen te 
bebouwen met woningen en bedrijven. Wij vinden niet dat groen mag verdwijnen voor de winsten van een 
bouwpromotor. De stad mag het beheer van de publieke ruimtes niet meer overlaten aan projectontwik-
kelaars. We evolueren op die manier naar een stad waar de rijksten recht krijgen op groen en de rest het 
moet stellen met grijs beton.

Leuven telt in haar binnenstad al verschillende parken met het stadspark, het Bruulpark en ook het Sluis-
park als grootste voorbeelden. Buiten het centrum is er het park van Arenberg, het park rond de abdij van 
Park of het wijgmaalbroek. Deze groene oases vormen een belangrijke buffer voor het opnemen van CO2 
en vormen een plaats waar mensen tot rust kunnen komen. Deze groene zones moeten goed worden on-
derhouden. Binnen deze visie is het dus ongehoord om een parking onder het park Den Bruul te bouwen. 
De parking zou ervoor zorgen dat de grote bomen, die cruciaal zijn voor de opname van CO2, verwijnen. De 
parking is bovendien overbodig aangezien de randparkings in Leuven nu al vaak leeg staan. Zo’n parking 
brengt bovendien meer verkeer en meer fijn stof met zich mee in het centrum, dat is totaal in tegenstelling 
met de plannen om klimaatneutraal te worden. De geraamde kost van de parking is 30 miljoen euro, wat 
neerkomt op 10 jaar gratis openbaar vervoer in Leuven. Wij weten alvast waar we voor kiezen.. Ten slotte 
heeft het Bruulpark ook een belangrijke sociale functie. Jongeren uit de buurt spelen er, scholen gaan er 
sporten, het is een plek waar Leuvenaars samen kunnen komen. Wij blijven dus onze steun verlenen aan 
het protest van de Bruul Brult.

Niet enkel de parken moeten zorgen voor een groen Leuvens gelaat. We willen de Leuvense gevels ver-
sieren met geveltuintjes -en planten. Op de daken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen bouwen we 
heuse daktuinen die Leuven ook langs boven groener zullen doen kleuren. Er worden subsidies vrijgemaakt 
om deze daktuinen aan te leggen zodat iedereen de mogelijkheid heeft dit te realiseren. Bij de heraanleg 
van straten moet worden nagedacht over de aanplanting van nieuwe bomen.

Zo zorgen we voor propere lucht in een aangename stad en wapenen we ons ook tegen de gevolgen van 
het opwarmende klimaat. Groen en begroeiing zorgen namelijk voor afkoeling. Dat is nodig want boven het 
asfalt en beton lopen in de zomer de temperaturen sneller op. Een begroeide bodem kan ook regenwater 
doorlaten en even vasthouden zodat onze rioleringen minder water te slikken krijgen bij stortbuien.

Om afval te vermijden, richten we stedelijke herstelateliers op waar we gebruiksvoorwerpen, kleding-
stukken en meubels laten herstellen om ze te hergebruiken. Is herstel onmogelijk, dan is er nog de optie 
van demontage om zo veel mogelijk bruikbaar materiaal te recupereren. We ondersteunen initiatieven als 
ruil -en tweedehandswinkels waar afgedankte spullen een tweede leven krijgen.

Om afval te vermijden op publieke plaatsen zijn er meer vuilbakken nodig. Elke 150 meter moet een vuil-
nisbak krijgen gecombineerd met bomen of een fietsenparking. We passen de stad op die manier aan aan 
de noden van voetgangers en fietsen. Mensen gaan ook sneller geneigd zijn om afval in vuilnisbakken te 
deponeren wanneer er meer vuilnisbakken voor handen zijn.
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4. ZORGENDE STAD

STANDPUNT

Geen sector steunt meer op mensenwerk dan de zorg. Elke dag geven duizenden mensen het beste van 
zichzelf om wie ziek is of zorg nodig heeft, te helpen. Het geeft een goed gevoel samen te mogen bouwen 
aan een goede gezondheid voor zo veel mogelijk mensen. Toegankelijke zorg is een basisrecht. Toch 
moeten nog altijd te veel mensen een bezoek aan de dokter uitstellen om financiële redenen. Wachtlijsten 
zijn vaak lang, zeker voor een betaalbaar rusthuis of sociale assistentiewoning. Voor Leuven willen we 
beter. We zetten volop in op toegankelijke en betaalbare rusthuizen. Verder stimuleren we de uitbouw van 
sociale wijkgezondheidscentra en investeren we in toegankelijke ziekenhuizen.

WAT WE WILLEN
EEN. VOOR IEDERE OUDERE EEN PLAATS IN EEN PUBLIEK 
RUSTHUIS OF ASSISTENTIEWONING

• De stad moet investeren in sociale assistentiewoningen met vaste, betaalbare prijzen in de wijken met 
de grootste tekorten.

• Een plaats in een publiek rusthuis mag niet meer kosten dan het pensioen van de oudere in kwestie 
zodat die niet verplicht wordt om hulp te vragen aan de kinderen.

• We voeren een verbod in voor supplementen op basisbehoeftes als schoon linnen, niet-medische belop-
roepen, eten, hygiënische producten.

• We garanderen voldoende verzorgend personeel, meer dan de opgelegde personeelsnorm dus.
• We kiezen voor 100% publieke rusthuizen in Leuven.
• We zetten in op de verdere uitbouw van ontmoetingsplaatsen voor ouderen waar zij overdag heen kun-

nen voor zinvolle activiteiten en maaltijden aan sociaal tarief.

TWEE. EEN SOCIALE GROEPSPRAKTIJK IN ELKE WIJK
• We bouwen het netwerk van wijkgezondheidscentra verder uit in alle wijken.
• We verhogen de subsidies die de drie wijkgezondheidscentra van het stadsbestuur krijgen, zodat zij hun 

werking kunnen uitbreiden met bredere zorg en preventie
• Wij willen dat de stad gebouwen ter beschikking stelt in de wijken met de grootste tekorten aan huisart-

sen, oogartsten, kinesisten die werken aan een conventioneel tarief. Om zo de opstart van nieuwe centra 
gemakkelijker te maken.

• Wij willen dat de stad budget vrijmaakt om tolken ter beschikking te kunnen stellen om hulpverleners te 
ondersteunen in hun werk met anderstalige patiënten.

• De stad zet in op een uitbreiding van ambulante geestelijke gezondheidszorg in functie van een toegan-
kelijke, betaalbare en deskundige behandeling van mensen met psychische problemen.

DRIE. ZIEKENHUIZEN MET EEN HART
• We streven ernaar dat alle arts-specialisten zich conventioneren voor hun werk in de ziekenhuizen, zodat 

iedereen zich moet houden aan vaste tarieven.
• Er moet een verbod komen op het vragen van ereloonsupplementen.
• Door het veralgemenen van het derdebetalerssysteem hoeft geen enkele patiënt schrik te hebben voor 
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zijn ziekenhuisfactuur. Betaling van artsen gebeurt dan rechtstreeks via de ziekenfondsen.
• Wie hoog opgelopen facturen onmogelijk kan betalen krijgt geen incassobureau of deurwaarder over de 

vloer maar een maatschappelijk werker die een afbetalingsplan mee helpt opzetten.
• We streven ernaar dat medisch materiaal (medicatie, verzorgingsmateriaal, toestellen, implantaten) aan-

gekocht wordt via een openbare aanbesteding (het kiwimodel).
• We investeren in de eerste plaats in voldoende bezetting van verzorgend personeel. We snoeien in de 

toplonen van specialisten en kaderfuncties en garanderen voldoende middelen voor een goede zorg 
aan bed.

• We stellen vaste contracten voorop, en investeren ook in volwaardige voltijdse jobs voor keuken, logis-
tiek en poetsdienst.

• We verzetten ons tegen de commercialisering van zorginstellingen en ziekenhuizen.

VISIE

Op zorg maak je geen winst, dat is ons uitgangspunt. In een solidaire samenleving waar de mens centraal 
staat, garanderen we kwaliteitsvolle zorg. Dat betekent via financiering met publieke middelen. We garan-
deren toegang voor iedereen, het mag niet de dikte van je portefeuille zijn die bepaalt of je al dan niet zorg 
krijgt. Te vaak evolueren we in onze stad richting een commerciële logica. Met de vermarkting van de zorg, 
waar zelfs in de publieke centra het idee wordt gebruikt dat zorg ‘marktconform’ moet zijn. Dat wil gewoon 
zeggen dat de veel te dure prijzen van de privé worden verdergezet in publieke diensten. Het is die logica 
die we willen omdraaien. 

Leuvense zorgverleners zijn als geen ander op de hoogte van de noden van onze stad. Daarom vinden 
wij het cruciaal om steeds de dialoog aan te gaan met die zorgverleners, met de wijkgezondheidscentra, 
het personeel in de Leuvense ziekenhuizen en rusthuizen. Op basis van hun bezorgdheden werden onze 
campagnepunten opgesteld. De blijvende dialoog van onze partij met de sector is cruciaal om mee bewust 
te blijven van de noden van de stad op vlak van gezondheid. 

EEN. VOOR IEDERE OUDERE EEN PLAATS IN EEN PUBLIEK 
RUSTHUIS OF ASSISTENTIEWONING

Een rusthuis in Leuven is voor velen onbetaalbaar. De gemiddelde ligprijs voor een rusthuis is in onze stad 
1.855 euro per maand, dat ligt ver boven het gemiddeld pensioen van 882 euro voor vrouwen en 1.181 
euro voor mannen. Het stadsbestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen door meer te investeren in 
publieke rusthuizen en sociale assistentiewoningen en zo tegemoetkomen aan de nood van de groeiende 
groep ouderen in Leuven. Er is vandaag te weinig aanbod van betaalbare plaatsen. Door een degelijk 
publiek alternatief uit te bouwen met voldoende personeel, kan de stad ingaan tegen de private ketens van 
rusthuizen die in de eerste plaats het maken van winst voor ogen hebben. 

Het huidige stadsbestuur heeft de hoge nood aan rusthuizen laten opvangen door de private sector vrij spel 
te geven. Grootbedrijven mogen rusthuizen en serviceflats bouwen in onze stad. Ondanks de grote noden 
in bepaalde delen van de stad, kiezen de private bedrijven er standaard voor om te bouwen in de meest 
welvarende buurten. Dit zal niet verbazen. Deze privévoorzieningen hebben namelijk maar één doel: winst 
maken op de rug van onze ouderen. Kijken we bijvoorbeeld naar het Sint-Vincentius rusthuis in de Braban-
çonnestraat. De ligdagprijzen zijn er torenhoog en gaan tot 2.629 euro per maand. Het rusthuis behoort tot 
de Franse multinational Orpea dat zijn aandelen op de beurs de laatste twaalf jaar zag stijgen met 822%. 
Niet goede zorg, maar een stijging van de aandelen zijn de grootste zorg bij deze bedrijven.

Bovendien wordt er voor elke pamper, elk medicament en elke extra “service” zoals het extra verversen 
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van een bed zeer hoge supplementen gevraagd. Aan de andere kant wordt er bespaard op personeel, met 
alle gevolgen van dien. Met het absolute minimum aan personeel kan alleen een minimale zorg gegeven 
worden. Doorligwonden omdat er te weinig tijd is om ‘s nachts wisselhoudingen te voorzien is maar een 
voorbeeld van hoe minder personeel leidt tot grotere kosten op alle vlakken. De winst gaat naar de aan-
deelhouders, de verliezers zijn de ouderen en hun familie, die vaak financieel moeten bijspringen om de 
factuur te betalen.

Wij gaan voor investeringen in publieke rusthuizen en sociale assistentiewoningen. Dit uitbouwen zal eerst 
gebeuren in de wijken met de grootste noden. De huidige prijzen van zorg Leuven (het vroegere OCMW) 
zijn té hoog, ook daar kost een kamer minimum 1.565 euro (zonder bijkomende kosten). De stad stapt mee 
in de commercialisering van de zorg, zorginstellingen moeten dan ‘marktconform’ zijn. ‘Marktconforme 
prijzen’, dat wil gewoon zeggen dat de exuberante prijzen van de privé nu overgeplant worden naar de 
publieke diensten. Maar het gaat hier over kwetsbare mensen, winst maken op kap van de dienstverlening 
aan kwetsbaren kan echt niet. Wij eisen daarom dat Een plaats in de publieke rusthuizen of serviceflats niet 
meer kost dan het pensioen van de ouderen in kwestie. 

Zorg voor ouderen gaat verder dan rusthuizen en assistentiewoningen. Heel wat ouderen wonen wel nog 
thuis. Door een andere indeling van onze stad kunnen zij ook de nodige zorg en begeleiding krijgen. Zo zal 
het inzetten op wijkgezondheidscentra ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen die nog thuis kunnen wonen 
voldoende zorg krijgen. Verder willen we investeren in het toegankelijker maken van de stad en het open-
baar vervoer uitbouwen. We willen ook verder inzetten op het uitbouwen van ontmoetingsplaatsen voor ou-
deren aan een sociaal tarief. Momenteel kost een dag doorbrengen in zo’n OCMW dagverzorgingscentrum 
meer dan 32 euro, een te grote kost voor ouderen die het financieel moeilijk hebben.

TWEE. EEN SOCIALE GROEPSPRAKTIJK IN ELKE WIJK
Er is een groot tekort aan betaalbare huisartsen in Leuven. Voor ons is de uitbreiding van de huidige wijk-
gezondheidscentra het antwoord op dit probleem. Elke wijk moet voorzien zijn van een centrum waar gratis 
eerstelijnsgezondheidszorg wordt geboden. Vandaag bereiken de drie wijkgezondheidscentra 6% van 
de Leuvense bevolking. We hebben de minimum-ambitie om dat cijfer de volgende bestuursperiode te 
brengen naar 15%, zoals nu al het geval is in de stad Gent. De sector spreekt zelf over de behoefte om een 
vierde centrum op te starten.

Prioritair willen we inzetten op wijken met de grootste armoede. In de armere volkswijken van Leuven is 
het tekort aan betaalbare artsen het grootst. De gezondheidskloof neemt steeds meer toe, een arbeider die 
lager geschoold is leeft tot vijfentwintig jaar minder lang in goede gezondheid dan een hoger opgeleide. 
Deze kloof kan echter verkleind worden door het bieden van laagdrempelige eerstelijnszorg. Wijkgezond-
heidscentra zijn voor ons het antwoord op dit tekort aan huisartsen in onze stad. Door het systeem van 
forfaitaire terugbetaling is de zorg die in deze centra geboden wordt volledig gratis. Iedereen die er is 
ingeschreven kan er gratis terecht bij hun personeelsteam. Ze werken aan een geïntegreerde zorg en 
preventieve aanpak die we aanmoedigen.

Wijkgezondheidscentra zijn ingebed in de wijk en zijn daarom goed geplaatst om in de spelen op de noden 
van elke wijk. Door het wegnemen van de financiële drempel kunnen zij iedereen die dit nodig heeft, zorg 
bieden. Daarnaast zetten zij in op preventieve zorg. Op deze manier kunnen zij veel gezondheidsproblemen 
in de toekomst voorkomen.

Ook op tandzorg willen we inzetten. Kinderen in armoede gaan onvoldoende op bezoek bij de  tandarts. We 
ijveren voor de organisatie van een jaarlijkse tandcontrole door geconventioneerde tandartsen die zich aan 
de RIZIV-tarieven houden. Dat doen we in de ziekenhuizen en de wijkgezondheidscentra.

Wij pleiten tenslotte voor de uitbouw van een tolkendienst die de zorgcentra kan ondersteunen in hun am-
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bitie om anderstaligen kwaliteitsvolle zorg te verlenen. Daarnaast kan ook een interculturele bemiddelaar 
aangesteld worden om culturele verschillen te overbruggen.

DRIE. ZIEKENHUIZEN MET EEN HART
Met de PVDA willen we de twee Leuvense ziekenhuizen uitbouwen tot een net van volwaardige zieken-
huizen die betaalbare en kwaliteitsvolle zorg bieden. Iedere Leuvenaar die meer gespecialiseerde gezond-
heidszorg nodig heeft kan die in de stad krijgen. Maar een ziekenhuisopname blijft een zeer dure aange-
legenheid voor de patiënt. Door de concurrentie tussen de ziekenhuizen is er een steeds grotere druk om 
winst te genereren door bijvoorbeeld overbodige onderzoeken en hoge ereloonsupplementen, dit gaat ten 
koste van de patiënt en de sociale zekerheid. Specialisten draaien mee in dit systeem van winst maken, 
voor zichzelf en voor het ziekenhuis waarin ze werken. De patiënt wordt verplicht om extra verzekeringen 
af te sluiten, uit angst voor de factuur na een ziekenhuisopname. Dit alles heeft onze gezondheidszorg tot 
een systeem van twee snelheden gebracht, waarbij het normaal wordt dat een chirurg de patiënt in een 
eenpersoonskamer opereert en de assistent in opleiding mag oefenen op de patiënt in de meerpersoons-
kamer. Daarnaast besparen de ziekenhuizen op hun personeel, waardoor verpleegkundigen onder steeds 
grotere werkdruk komen te staan en de kwaliteit van de zorg eronder lijdt. 

Wij willen dat Leuven terug meer het heft in handen neemt om te kunnen wegen op het bestuur van zie-
kenhuizen. De slechte ervaring met de bouw van het Sint-Pietersziekenhuis onder leiding van het OCMW, 
mag geen reden zijn om geen ambitie te hebben als stad. Het kan niet zijn dat vrije ziekenhuizen éénzijdig 
hun beleid kunnen bepalen. De Leuvense bevolking heeft recht op inspraak en impact. We willen dat de 
stad de ambitie heeft om een plaats te hebben in het bestuurscomité van de Leuvense ziekenhuizen. Het 
kan niet dat daar nu wel plaats is voor een CEO van Bpost, of in het verleden topbankiers van KBC, terwijl 
er geen vertegenwoordiging is van de Leuvenaars. De stad moet zich mee actief inzetten voor een ander 
ziekenhuisbeheer, waarbij patiënten geen schrik moeten hebben voor hun factuur na een opname, is een 
politieke keuze die wij willen maken.
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5. MOBIELE STAD

Ons mobiliteitsplan vertrekt vanuit de noden van de bewoners. Daarom passen we het STOP-principe toe: 
dat geeft voorrang aan Stappers en Trappers, dan het openbaar vervoer en ten slotte de personenwagens. 
Uit onze grote bevraging kwam gratis openbaar vervoer duidelijk naar voor als belangrijkste eis rond mo-
biliteit. We investeren in veilige voetpaden en fietsinfrastructuur. Zo geven we alle Leuvenaars de kans om 
zich vlot en veilig te verplaatsen en zorgen we voor propere lucht in de stad.

WAT WE WILLEN
EEN. EEN STERK OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT

• We dringen aan op investeringen bij De Lijn en de NMBS: in voertuigen, infrastructuur en personeel. Zo 
verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening en de werkomstandigheden, houden we ons open-
baar vervoer in openbare handen. 

• We vervangen de vervuilende bussen door bussen op waterstof.
• We kiezen voor meer bussen op vroege of late uren en in de weekends naar de deelgemeentes, zoals 

Wijgmaal.
• We voorzien een bushalte aan Sint-Maartensdal.
• We zorgen voor een trambus langs de ring op een voorbehouden rijstrook zodat hij niet in de file kan 

staan. 
• We dringen aan op de opening van het station in Haasrode en de heropening van de treinstopplaatsen 

in Kumtich en Lovenjoel. 
• We maken het openbaar vervoer in Leuven gratis zodat veel meer mensen overstappen van de auto op 

de trein en de bus.

TWEE. EEN STAD OP MAAT VAN VOETGANGERS EN FIETSERS
• We maken van Leuven een stad waar de keuze om je te voet of met de fiets te verplaatsen het meest 

voor de hand ligt. Dat wil zeggen dat in elke wijk voorzieningen aanwezig zijn om te wonen, te leren, te 
ontspannen, te winkelen en te werken.

• We zorgen voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en passen voetpaden aan voor rolstoelge-
bruikers.

• We maken werk van de ontbrekende schakels in de fietsostrades naar de stad.
• Straten zonder afgescheiden fietspad vormen we om tot zone 30 en we richten straten zo in dat de zone 

30 goed wordt nageleefd. 
• We tekenen autoluwe hoofdassen uit en voeren daar een groene golf in voor fietsers en het openbaar 

vervoer. 
• Risicokruispunten maken we veiliger door de verkeerslichten zo af te stellen dat ze conflictvrij worden. 

Dan kunnen fietsers een kruispunt ook in één keer oversteken. 
• Waar zijstraten fietspaden kruisen, brengen we voorrangsstrepen aan.
• De fietsenstalling onder het Pieter De Somerplein laten we uitbaten door Velo en maken we gratis. Daar 

kunnen dan ook onder andere deelfietsen en bakfietsen uitgeleend worden. 
• We voorzien elke 300 meter gratis openbare fietsenstallingen. In woonwijken voorzien we gratis over-

dekte fietsenstallingen. 
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DRIE. DE AUTO WORDT STILAAN OVERBODIG

• Door te investeren in fiets en openbaar vervoer maken we de auto stilaan overbodig. Wie toch een auto 
nodig heeft, kan rekenen op het stedelijk autodeelsysteem Otto met waterstofwagens in wijkparkings.

• Wie met de auto naar de stad komt, moet die kunnen achterlaten in randparkings met een snelle en 
gratis verbinding van het openbaar vervoer naar het stadscentrum.

• We voorzien in elke buurt centrale afhaalpunten voor pakjesdiensten. Zo lopen onze straten niet vol met 
bestelwagens van de verschillende bezorgers. 

• We voeren de beslissing om een parking onder Den Bruul te bouwen af. Met de begrote 30 miljoen kan 
10 jaar lang gratis openbaar vervoer voor alle Leuvenaars worden gefinancierd. 

• We stellen de parkings van warenhuizen, bedrijven en stadsdiensten ‘s nachts en in het weekend open 
voor buurtbewoners.

• We halveren het tarief voor de eerste bewonerskaart en verlagen de tweede bewonerskaart van 300 
euro naar 100 euro. We zetten in eerste instantie in op alternatieven voor de auto, maar niemand stapte 
ooit over naar het openbaar vervoer omwille van de 60 euro die een bewonerskaart kost, terwijl mensen 
met minder middelen dit wel harder voelen. 

VISIE
START METEEN MET EEN STOP PLAN

In onze Grote Bevraging bij meer dan 2000 Leuvenaars komt mobiliteit als vijfde prioriteit uit de bus. Dat is 
geen verrassing want het nieuwe circulatieplan leidde tot veel discussie. Het circulatieplan geeft letterlijk 
meer ademruimte aan stappers en trappers. Maar het mobiliteitsbeleid blijft er voornamelijk op gericht 
om koopkrachtige bezoekers aan te trekken. Dat zie je aan het feit dat de stad niet is vertrokken van een 
bevraging van de bewoners, dat het plan zich beperkt tot de binnenring en dat de stad niet overal even 
consequent is.

Wij maken een mobiliteitsplan voor de binnenstad en de deelgemeentes samen dat vertrekt vanuit de 
noden van de bewoners. Volgens ons is “mobiliteit voor iedereen” een basisrecht. Want hoe kan je werken, 
je ontspannen of mensen ontmoeten als je je niet kunt verplaatsen? Zonder mobiliteit geen participatie. De 
uitdaging is om dat recht ook op een ecologische wijze te kunnen garanderen. Om naar een klimaatneutrale 
stad te evolueren en voor de gezondheid. Luchtvervuiling kost ons gemiddeld negen maanden van ons 
leven.

We vertrekken van een samenhangend toekomstbeeld waarin we creatief het STOP-principe toepassen: 
dat geeft voorrang aan stappers en trappers, dan het openbaar vervoer en ten slotte de personenwagens.
Dat betekent dat we een aantal zeer duidelijke keuzes maken. In plaats van achteraf oversteekplaatsen 
voor voetgangers en fietssuggestiestroken bij te tekenen, bouwen wij de stad in eerste instantie op maat 
van voetgangers en fietsers. We willen geen 30 miljoen investeren in een nieuwe autoparking onder Den 
Bruul, maar durven kiezen voor een sterk en gratis openbaar vervoer. Op die manier kunnen we ons veilig 
verplaatsen en weer propere lucht inademen.

Mobiliteit begint bij een slimme ruimtelijke ordening. Willen we van Leuven een stad maken waar de keuzes 
voor de fiets en het openbaar vervoer voor de hand liggen, dan moeten in elke buurt basisvoorzieningen 
aanwezig zijn. Winkels, diensten en medische centra, maar ook cultuurcentra, ontmoetingsplaatsen en 
open en groene ruimte: samen vormen ze een integrale wijk. Buurtbewoners moeten zo niet voortdurend 
de stad doorkruisen, maar vinden het nodige dicht bij huis. Nabijheid wordt zo het begin van mobiliteit en 
de auto wordt dan vanzelf overbodig.

Om dat alles te realiseren kunnen we vertrekken van het engagement, de creativiteit en de knowhow die 
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aanwezig zijn in actiegroepen zoals Overleg Buurtcomité Kessel-Lo, De Bruul Brult, actiecomité BrugTrug, 
de fietsersbond en talloze burgers die vandaag al sterke alternatieven uitwerken. In dat engagement zitten 
de kiemen van een heel ander, veiliger en duurzamer mobiliteitsbeleid, waarbij iedereen mee kan.

EEN. EEN STERK OPENBAAR VERVOER ALS RUGGENGRAAT
Een sociale omschakeling naar duurzame mobiliteit is onmogelijk zonder een sterk openbaar vervoer als 
ruggengraat. Dat betekent een openbaar vervoer dat de hele stad bedient, ook op vroege en late uren. Dat 
betekent dat we investeren in waterstofbussen om de ecologische impact tot een minimum te beperken. 
Dat betekent dat het openbaar vervoer gratis is. Dat kwam ook duidelijk als belangrijkste eis naar voren uit 
onze Grote Bevraging.

“Een echt antwoord op de dringende klimaatkwestie vereist gratis openbaar vervoer”, zegt ook klimaatac-
tiviste Naomi Klein. Het is sociaal, het is ecologisch én het is mogelijk.

Het is sociaal. Met gratis openbaar vervoer pakt men sociale uitsluiting, ongelijkheid en tranportarmoede 
rechtstreeks aan. Een gratis netwerk is solidair met de zwakkeren, met wie zich geen auto kan veroorloven, 
met wie afhankelijk is van het openbaar vervoer en het meest getroffen wordt door de minpunten ervan. 
Dit is duidelijk te zien in de hoofdstad van Estland Tallinn waar na de invoering van gratis openbaar vervoer 
het gebruik door werklozen, lage inkomensgroepen en gepensioneerden sterk toenam. In Hasselt viel ook 
op dat met van de invoering van gratis openbaar vervoer het aantal bezoekers in het ziekenhuis sterk was 
toegenomen.

Het is ecologisch. Toen Hasselt gratis openbaar vervoer invoerde, steeg het aantal reizigers met maar liefst 
1.229 procent, namelijk van 310.000 in 1996, naar 4.120.000 in 2014. Zestien procent van die passagiers 
nam voordien de auto. 63 procent waren verplaatsingen die voordien niet gemaakt werden. Ook in andere 
steden, zoals Tallinn en het Franse Aubagne, zien we dat het aandeel van het openbaar vervoer toeneemt 
ten nadele van de auto. Om een totale ecologische omslag mogelijk te maken willen we investeren in 
waterstofbussen zodat ook bussen niet meer uitstoten.

Het is mogelijk. Uit een studie waarin we de kostprijs schatten op basis van vier verschillende cases blijkt 
dat de kostprijs ongeveer drie miljoen euro bedraagt. De stad wilt nu minstens 30 miljoen uitgeven aan een 
autoparking onder den Bruul. Met dat geld kunnen we 10 jaar lang gratis openbaar vervoer financieren. En 
daarbij hebben we nog geen rekening gehouden met terugverdieneffecten. Enerzijds verdwijnen namelijk 
de kosten voor ticketverkoop en controle. Anderzijds is ook de maatschappelijke kostprijs van klimaatop-
warming, files en de gezondheidsimpact van luchtvervuiling niet te onderschatten. Van astma tot kanker: 
fijnstof en luchtvervuiling zijn killers. Vandaag worden roetdeeltjes gevonden in de urine van schoolgaande 
kinderen: is dat ons geen investering waard in aantrekkelijk, gratis, ecologisch openbaar vervoer?

Dat het mogelijk is, tonen ook tal van andere steden. In 1980 hadden wereldwijd maar zes steden gratis 
openbaar vervoer; vandaag is er volwaardig gratis openbaar vervoer in minstens 96 steden. De ecologische 
transportrevolutie maakte Tallinn gezonder, leefbaarder en veiliger. Het succes is zo groot dat heel Estland 
vanaf 1 juli 2018 gratis busvervoer krijgt. In Aubagne, dichtbij Marseille, rijden de 100.000 inwoners al sinds 
2009 helemaal gratis met de bus. Een sociale en ecologische maatregel, aldus burgemeester Daniël Fon-
taine (PCF): “Je moet keuzes durven maken”. Resultaat: de reizigersaantallen verdubbelden. Ook in het 
Noord-Franse Duinkerken wordt het openbaar vervoer vanaf 1 september 2018 helemaal gratis.

In Duitsland is de luchtvervuiling in de grote steden zo groot dat de overheid geen andere oplossing meer 
ziet dan gratis openbaar vervoer. Nog dit jaar starten proefprojecten in Bonn, Essen en Mannheim, onder 
druk van de Europese Commissie die met boetes dreigt als de luchtvervuiling niet wordt aangepakt. Ook 
Parijs heeft het helemaal gehad met de dagelijkse smog. Burgemeester Anne Hidalgo wil in navolging van 
Tallinn het hele openbare vervoersnet in Parijs gratis maken. “Het volstaat gewoon niet om het openbaar 
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vervoer uit te breiden, de frequentie te verbeteren en te investeren in comfort en service. Om het openbaar 
vervoer te verbeteren moeten we ook de tarieven durven herdenken.”

Het gaat er om met een andere logica naar vervoer te kijken en de reizigers niet langer als ‘klanten’ maar 
als burgers te zien. Openbaar vervoer is een gemeenschappelijk goed dat iedereen ten goede komt en 
mag dus ook gemeenschappelijk gefinancierd worden. We moeten toch ook geen ticketjes kopen voor 
onderwijs, wegen, voet- en fietspaden, straatverlichting, bibliotheken of speelpleinen.
Vandaag geeft de Vlaamse oveheid meer geld uit aan bedrijfswagens dan aan openbaar vervoer. Als je 
weet dat de inkomsten uit ticketverkoop slechts twintig procent uitmaken van het budget van De Lijn is het 
duidelijk dat men met het geld dat nu naar bedrijfswagens gaat, het openbaar vervoer niet enkel gratis zou 
kunnen maken, maar ook beter uitgebouwd en ecologischer.

De invoering van gratis openbaar vervoer moet ook in Leuven gepaard gaan met een betere kwaliteit en 
een uitbreiding van het aanbod. Dat betekent meer bussen op vroege of late uren en in de weekends naar 
de deelgemeentes zoals Wijgmaal. Het invoeren van een ‘groene golf’ (bij de verkeerslichtsignalisatie) voor 
fietsers en het openbaar vervoer kan zorgen voor een vlotte doorstroming van bussen. Bij vertraging moet 
de reiziger daar realtime informatie over krijgen via de signalisatieborden aan de haltes en in de voertuigen.

Verder moet er speciale aandacht zijn voor groepen met een verhoogd risico op mobiliteitsarmoede. Mensen 
met een beperking moeten kunnen geholpen worden om de bus te nemen en er moeten haltes voorzien 
worden in buurten die nu onvoldoende bediend worden. Een voorbeeld hiervan is Sint-Maartensdal. In deze 
buurt wonen mensen met een verhoogd risico op mobiliteitsarmoede. Toch is het de buurt die het slechtst 
bediend wordt van heel de binnenstad. Wij willen dat er daar een permanente halte komt. Op provinciaal 
niveau moet er een treinstation komen in Haasrode en moeten de treinstopplaatsen in Kumtich en Loven-
joel heropend worden.

Het plan voor het openbaar vervoer in Leuven moet -in samenspraak met De Lijn- worden hertekend. Momen-
teel rijdt de éne na de andere bus door het centrum, over de Grote Markt en door de Brusselsestraat terwijl 
deze bussen vol zitten met mensen die niet in het centrum moeten zijn. Deze bussen zouden plaats moeten 
maken om ruimte voor fietsers en voetgangers te creëren. Wie wel in het centrum moet zijn moet daar vlotter 
kunnen raken dan vandaag het geval is. De combinatie van een trambus die op een voorbehouden rijstrook 
op de ring rijdt - zodat hij niet in de file kan staan - en bussen/busjes die van de verschillende poorten naar 
het centrum en terug rijden, zou hier voor kunnen zorgen. Zo geraak je snel van en naar het centrum.

TWEE. EEN STAD OP MAAT VAN VOETGANGERS EN FIETSERS
Vandaag lijkt het alsof de stad nog steeds in eerste instantie gebouwd wordt op maat van de auto, waarna 
men er nog snel creatieve oplossingen voor voetgangers en fietsers bij verzint. Wie te voet of met de fiets 
langs het station komt riskeert zijn hebben en houden. Joggers en kinderen die naar school fietsen en 
buurtbewoners in Kessel-Lo en Heverlee moeten sinds het verdwijnen van de Parkwegbrug aan de Abdij 
van Park langs de gevaarlijke Geldenaaksebaan. Op de Koning Albertlaan in Kessel-lo hebben fietsers zo 
weinig plaats tussen de geparkeerde en voorbij rijdende auto’s dat ze voor hun eigen veiligheid soms over 
het voetpad moeten fietsen. Voetgangers storen zich aan de fietsen die geparkeerd zijn op het voetpad, 
maar alle fietsenstallingen staan overvol. Automobilisten, fieters en voetgangers worden er door de slechte 
verkeersinrichting tegen elkaar in het harnas gejaagd.

Uit onze bevraging blijkt duidelijk dat veilige voetpaden, die rekening houden met mensen met een be-
perking, voor veel Leuvenaars een prioriteit is. Om hier een antwoord op te bieden zijn een aantal zeer 
concrete oplossingen mogelijk. Zo heeft de Duitse stad Bochum met eenvoudige ingrepen duidelijkheid en 
veiligheid gebracht in de stationsomgeving, die vergelijkbaar is met die in Leuven. Twee lijnen die duidelijk 
maken waar je kan oversteken kunnen de situatie al verbeteren. Voldoende fietsenstalllingen zullen ook 
een zegen zijn voor de voetgangers, in het bijzonder voor mensen met een beperking die vandaag last 
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ondervinden van de fietsen die hun doorgang blokkeren.

Maar we zoeken niet enkel een aantal snelle oplossingen. De logica moet worden omgekeerd. We bouwen 
de stad van bij het begin op maat van zwakke weggebruikers. Dat betekent ook dat we de verkeersstromen 
zo veel mogelijk proberen te scheiden zodat voetgangers en fietsers zo weinig mogelijk gehinderd worden 
door het autoverkeer.

An (fictieve naam) zit op kot op het Pieter De Somerplein. Wanneer ze haar fiets op het plein parkeert, 
riskeert ze dat die wordt weggehaald èn riskeert ze een GAS-boete. Wanneer ze haar fiets parkeert in de on-
dergrondse parking betaalt ze daar elke nacht drie euro voor. Dat geld gaat naar Apcoa, een multinational 
met een omzet van meer dan 700 miljoen euro per jaar. De stad betaalt jaarlijks 480.000 euro aan Apcoa 
voor de uitbating van die fietsstalling van 550 plaatsen; dat is 850 euro per fietsplaats.

Het verhaal van An zegt veel over de visie van het stadsbestuur op de fiets. De parking onder het Pieter De 
Somerplein is niet gebouwd voor de bewoners van het plein, maar voor bezoekers die met de fiets naar 
Leuven komen om een dag te shoppen. De veronderstelling is dan dat ze hun fiets daar parkeren, te voet 
naar de winkels stappen en dan ‘s avonds hun geparkeerde fiets gaan ophalen. Maar dat strookt niet met 
hoe mensen de fiets gebruiken.

Wij willen dat er elke 300 meter gratis openbare fietsenstallingen zijn met de mogelijkheid om je fiets aan 
vast te maken. In woonwijken voorzien we overdekte fietsenstallingen. De parking onder het Pieter De So-
merplein kan worden uitgebaat door Velo en gratis gemaakt worden. Er kunnen daar dan ook onder andere 
bakfietsen, deelfietsen, enz. uitgeleend worden.

Fietshoofdstad Kopenhagen toont hoe je van de fiets een veilig en efficiënt vervoermiddel maakt in de 
stad. De Wereldgezondheidsorganisatie berekende dat, mochten alle Europese steden het fietsmodel van 
Kopenhagen kopiëren, elk jaar 10.000 levens gered kunnen worden. Wij willen dat Leuven dit model volgt. 
Daarvoor zijn grote fietsassen nodig die de verschillende delen van de stad met elkaar verbinden. Op deze 
fietsassen moet je aan een degelijk tempo kunnen doorfietsen zonder veel te moeten stoppen. Zo is er in 
de Maria-Theresiastraat bijvoorbeeld nood aan een afgescheiden fietspad. Op die hoofdassen passen we 
een groene golf toe voor de verkeerslichten, op het tempo van de fiets en het openbaar vervoer. Ze zijn in 
het beste geval ook autoluw, met een groene inrichting.

Vanuit de grote fietsassen maken we veilige aftakkingen naar de wijken van de stad. Deze trajecten ontwik-
kelen we samen met de bewoners, de scholen en de middenveldorganisaties. In de woonwijken bepalen 
fietsers en wandelaars de maat. Straten waar geen afgescheiden fietspad ligt, worden omgevormd tot zone 
30. De zone 30 wordt duidelijker aangegeven en door de inrichting van de straten beter gehandhaafd.

Waar fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer elkaar kruisen, vermijden we zo veel mogelijk con-
tact. Verkeerslichten moeten eenduidige informatie geven: groen betekent veilig oversteken. Waar dat 
vandaag niet het geval is, wordt een conflictvrij kruispunt gecreëerd. Daarbij krijgen alle voetgangers en 
fietsers samen groen terwijl het gemotoriseerd vervoer in alle richtingen rood licht heeft. Zo kunnen fietsers 
ook in één keer een kruispunt oversteken, in plaats van in twee of drie keer.

DRIE. DE AUTO WORDT STILAAN OVERBODIG
Dat we willen dat koning auto troonsafstand doet in Leuven, hoeft niet te betekenen dat de auto een paria 
wordt. Grootouders bezoeken, op het werk raken voor een vroege shift, vrienden helpen verhuizen,… soms 
is een auto gewoon nodig.

We kiezen ervoor het resterende autoverkeer zo duurzaam mogelijk te maken. Daarom ontwikkelen we 
Otto, een publiek autodeelsysteem dat voornamelijk gebruikmaakt van waterstof. Zo hoef je zelf geen auto 
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te bezitten als je er maar af en toe een nodig hebt. Zoals de stad Utrecht kan ook Leuven gunstige voor-
waarden voor een betaalbaar model onderhandelen via een openbare aanbesteding. De tankinfrastructuur 
in de buurtparkings waar deze wagens te vinden zijn, kan ook door privé-eigenaars gebruikt worden, waar-
door we de drempel voor de aankoop van een wagen op waterstof verlagen.

Hoe minder auto’s in de stad, hoe lager de parkeerdruk. We gaan onderhandelingen aan om de parkings 
van bedrijven, warenhuizen en stadsdiensten ‘s avonds en ‘s nachts open te stellen voor buurtbewoners, 
zodat ook op korte termijn parkeren minder een probleem wordt. Zo komt er ook meer publieke ruimte vrij 
in straten die nu worden ingenomen door stilstaande wagens.

Het stadsbestuur verhoogde de prijs van een bewonerskaart van 50 euro naar 60 euro voor de eerste 
wagen. Voor een tweede wagen kost ze 300 euro. De Leuvense tarieven voor een bewonerskaart zijn 
daarmee de duurste in België. In plaats van de ecologische omschakeling te maken tref je zo vooral de 
zwakkeren en de inwoners die onvoldoende alternatieven hebben. Niemand stapte ooit over naar het 
openbaar vervoer omwille van de 60 euro die een bewonerskaart kost, terwijl mensen met minder mid-
delen dit wel harder voelen. Daarom halveren we het tarief voor de eerste bewonerskaart en verlagen de 
tweede bewonerskaart naar 100 euro.

In plaats van in fietsinfrastructuur en openbaar vervoer te investeren trekt de stad 30 miljoen euro uit voor 
de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor 600 wagens onder park De Bruul waar niemand op 
te wachten zit. Die parking zou een te grote impact hebben op de omgeving en is in tegenspraak met de 
ambitie om klimaatneutraal te worden. De beslissing is boven de hoofden van de inwoners genomen en de 
parking is bovendien onnodig.

Het grondwaterpeil onder park De Bruul is zeer hoog en huizen in de buurt kampen nu reeds met water 
in de kelder. De nieuwbouwhuizen in de omgeving hebben geen kelder, precies om wateroverlast tegen 
te gaan. Een ondergrondse parking zou de risico’s op meer problemen met water en zelfs verzakkingen 
vergroten. Bovendien zal de parking het grootste deel van het huidige park innemen. De tussenlaag tussen 
min 1 en het oppervlak zou slechts één meter bedragen. De meeste andere ondergrondse parkings hebben 
een verharde bovenlaag. Het stadsbestuur spreekt zelf van ‘een daktuin’ en op het voetbalveld wil het 
kunstgras leggen. Het lijkt er op dat het kiezen wordt tussen een park of een parking.

De beslissing om een parking te bouwen is ook in strijd met de ambitie om de binnenstad autoluw te maken 
en klimaatneutraal te worden, want zal meer auto’s aantrekken en een slot leggen op het mobiliteitsplan 
van de toekomst. Centrumparkings bouwen om je stad autoluw te maken is als vrijen om je maagdelijkheid 
terug te winnen.

De parking onder de Bruul is bovendien helemaal niet nodig. Uit een parkeerstudie [bron?] blijkt duidelijk 
dat er nog meer dan genoeg plaats is in de bestaande centrumparkings. In de randparking op de Philipssite 
staan er in het weekend gemiddeld 900 plaatsen leeg. Aan de Vaartkom is een toren geopend met 1000 
extra parkeerplaatsen. En aan de achterkant van het station staan etages parkeerplaatsen leeg. Zo bekeken 
is het overduidelijk dat het om een keuze gaat. Ofwel creëer je nog een extra, grootschalige parkeergarage 
in je binnenstad, een nieuwe centrumparking dus. Ofwel tracht je de bestaande capaciteit beter te benutten 
door een betere aansluiting op het openbaar vervoer te voorzien.

Burgerinitiatief ‘De Bruul brult’ verzamelde op korte tijd 1.300 handtekeningen van Leuvenaars ouder dan 
16 tegen de geplande autoparking onder het Bruulpark. Zo kreeg de actiegroep het recht om haar stand-
punt toe te lichten op de gemeenteraad en ook twee vragen te stellen. Maar de talrijk aanwezige actievoer-
ders constateerden tot hun ontzetting dat burgemeester Tobback één van beide vragen niet voorlegde voor 
stemming. Gelukkig laten de bewoners zich niet doen. Het is dankzij de druk van de actiegroep dat de bouw 
werd uitgesteld en over de verkiezingen werd getild. Wij zullen ook na de verkiezingen aan de kant van de 
actiegroep staan om de beslissing definitief van tafel te vegen.
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6. STAD MET INSPRAAK

STANDPUNT

Democratie stopt niet op 14 oktober. Dan begint het pas. We kiezen resoluut voor democratie van onderuit, 
met volledige transparantie en met vernieuwende vormen van participatieve democratie. We laten het be-
stuursakkoord schrijven door de Leuvenaars zélf.

We keren de gemeenteraad binnenstebuiten, verlagen de grens voor burgerinitiatieven en maken volks-
raadplegingen bindend. We geven burgers een stem, ook ná de verkiezingen. Hoe meer bewoners be-
trokken worden bij het beleid van onze stad, hoe groter de collectieve kennis, ervaring, capaciteit en draag-
kracht. Samen maken wij de stad, samen beslissen wij over onze toekomst.

WAT WE WILLEN
EEN. MAAK HET STADSBESTUUR DOORZICHTIG

• We zorgen voor volledige transparantie: de gemeenteraad en alle commissies worden live gestreamd. 
We bouwen een digitaal archief uit, in woord en beeld. 

• We maken alle bestuursdocumenten van het schepencollege openbaar. 
• Geen geheimhouding: ook documenten van stadsbedrijven, intercommunales en contracten met pro-

jectontwikkelaars worden publiek gemaakt. 

TWEE. GEEF BURGERS EEN STEM, OOK NA DE VERKIEZINGEN
• We betrekken burgers vanaf de eerste voorbereidingen bij alle grote beleidsbeslissingen. Geen plan of 

project zonder ‘burgertoets’, een verplicht inspraaktraject. 
• We laten het bestuursakkoord schrijven door de Leuvenaars zelf, zoals in Barcelona, waar het stadsbe-

stuur 10.000 voorstellen verzamelde bij de bevolking. 
• We peilen voortdurend naar de mening en voorstellen van de bevolking. Via online platformen organi-

seren we peilingen, bevragingen en interactie over bestuursbeslissingen. We gaan ook de straat op, om 
alle bevolkingsgroepen te bereiken. 

DRIE. BINDENDE REFERENDA VOOR DIRECTE DEMOCRATIE
• De PVDA ijvert ervoor dat een bindend referendum wordt gehouden als 1000 Leuvenaars erom vragen. 

De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstelling, er is geen opkomstdrempel.

VIER. KEER DE GEMEENTERAAD BINNENSTEBUITEN
• We voeren een vragenuurtje-van-de-burger in op de gemeenteraad, zodat burgers en actiecomités 

spreekrecht krijgen. 
• We verlagen de grens voor burgerinitiatieven. Wie 600 handtekeningen verzamelt, ook digitaal, mag een 

punt agenderen op de gemeenteraad. 

GEEN NIEUWE 
PROJECTEN ZONDER
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VIJF. VERSTERK HET MIDDENVELD

• De stedelijke overheid moet het middenveld ondersteunen. Een sterk ontwikkeld middenveld doet de 
democratie opleven. Kritische waakhonden in de samenleving zijn meer dan ooit nodig.

• We maken ruimte voor geëngageerde doeners uit sociale organisaties, actiecomités en het middenveld 
in de bestuursraden van stadsbedrijven, intercommunales en andere stedelijke organisaties. 

VISIE
EEN. MAAK HET STADSBESTUUR DOORZICHTIG

Transparantie begint bij het openbaar maken van alle bestuursbeslissingen. We stellen alle relevante do-
cumenten beschikbaar voor burgers. Niet alleen de beslissingen van de gemeenteraad, maar ook van het 
schepencollege: we maken alle beslissingen en voorbereidende documenten openbaar, op eenvoudig ver-
zoek van burgers, en dat vanaf hun eerste behandeling op het schepencollege.

We geven burgers ook actief en onbeperkt toegang tot alle bestuursdocumenten ook van alle stadsbe-
drijven en intercommunales, en maken contracten en convenanten met projectontwikkelaars openbaar. 
Waarom schrik hebben van democratische controle?

Door de trend naar meer autonomie en privatisering van stadsdiensten gaat de openbaarheid achteruit. 
Het kan niet dat contracten tussen de stad en privébedrijven zogezegd om concurrentiële redenen de 
openbaarheid beperken. Informatie achterhouden fnuikt het democratische debat. 

We zetten de live streaming van de gemeenteraad verder en breiden het uit naar alle gemeenteraadscom-
missies. We zorgen voor een gedetailleerd schriftelijk verslag van de gemeenteraad en de commissies. 

TWEE. GEEF BURGERS EEN STEM, OOK NA DE VERKIEZINGEN
Bijna de helft van de Leuvenaars die deelnamen aan de Grote Bevraging, vindt volgende stelling prioritair: 
‘voor de beslissing van nieuwe projecten moet de stad échte inspraak organiseren’. De inwoners van onze 
stad willen inspraak. Dat is logisch en goed. ‘De burgers zelf weten gewoonlijk het best wat hun behoeften 
zijn en kunnen oplossingen of middelen appreciëren om deze behoeften te bevredigen. Ze kunnen ook 
zelf oplossingen aanreiken, zowel in de vorm van suggesties of creatieve ideeën, als van concrete acties’, 
besluiten VUB-onderzoekers in het boek De humane stad. Die burgerbijdrage kan effectief het verschil 
maken. Want, zo gaan de onderzoekers verder: ‘Op die manier gaan de burgers zelf actief participeren 
in het beheer van hun gemeente. Aldus krijgen ze het gevoel dat ze wonen in een stad op maat van de 
mensen, en niet alleen van de bureaucratie, economie, technologie, of politiek.’

Op dit moment organiseert de stad infosessies bij grote werken of projecten. Buurtbewoners kunnen daar 
hun zeg hebben. Dat klinkt positief, maar al te vaak zijn de echte beslissingen al genomen en zijn dit geen 
inspraakmomenten. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de Hertogensite, waar op voorhand al beklonken was 
hoeveel vierkante meter bouwpromotor Resiterra mocht bebouwen, echte aanpassingen door burgers 
waren dus niet meer mogelijk. Op andere momenten legt het stadsbestuur de onderbouwde meningen van 
burgers gewoon naast zich neer. Denk maar aan de Bruulparking, of aan de brug over de abdij van Park, of 
aan het feit dat er toch geen olympisch zwembad komt in Wilsele. De grote lijnen worden door projectont-
wikkelaars uitgezet, strategische beslissingen over stadsontwikkeling worden ver buiten het publiek debat 
gehouden. De bewoners hebben er niets over te zeggen. Dat is geen democratie, dat is oude politieke 
cultuur. De logica moet worden omgedraaid. Wij willen geen vijgen na Pasen, maar echte inspraak over alle 
grote beslissingen. Democratie gaat over burgers die zélf mee beslissen over hun buurt, hun wijk, hun stad.
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Wij willen het Leuvense bestuursakkoord laten schrijven door de burgers zelf. Democratie is een werkwoord. 
We inspireren ons op het Decidim-participatieproject van Barcelona. Decidim betekent ‘wij beslissen’ in het 
Catalaans. Het toekomstplan van Barcelona is gebouwd op 10.000 voorstellen van bijna 40.000 burgers 
en 1.500 organisaties. Decidim is een open source-platform dat speciaal gebouwd werd om participatie 
van burgers structureel te verankeren in het stedelijk bestuur. De technische mogelijkheden om iedereen 
te raadplegen en te betrekken, zijn vandaag eindeloos veel groter dan vroeger. Met digitale platformen, de 
sociale media en de smartphone volstaat een druk op een knop om je mening te geven. Als open source pu-
blieke stadsplatformen alle info bijeenbrengen, is interactie mogelijk. Die platformen moeten voor iedereen 
toegankelijk zijn. Ze horen in handen van de gemeenschap thuis, niet in handen van een of ander privé 
bedrijf dat vroeg of laat informatie kan achterhouden of alleen tegen betaling vrijgeven.

Met digitale platformen bereik je niet iedereen. Daarom zorgen we dat inspraak- en participatietrajecten 
de hele samenleving bereiken. We focussen daarbij zeker op jongeren en garanderen dat alle lagen van de 
diverse Leuvense bevolking bereikt worden. We peilen voortdurend naar de mening en de voorstellen van 
burgers, via bevragingen en opinieonderzoek. Het stadsbestuur legt regelmatig verantwoording af aan de 
burgers op open wijkbijeenkomsten.

Adviezen van jeugdraden en andere adviesorganen moeten ernstig genomen worden. Behandelt de ge-
meenteraad zaken die betrekking hebben op bepaalde wijken of op bepaalde doelgroepen, dan moeten 
wijkcomités, adviesraden of andere belanghebbenden vooraf actief betrokken worden. Die ‘burgertoets’ 
wordt verplicht bij elke beleidsbeslissing.

DRIE. BINDENDE REFERENDA VOOR DIRECTE DEMOCRATIE
Democratie betekent: de bevolking controle geven over de samenleving. Burgers zijn geen kleuters die je 
moet pamperen. Wij geven burgers echte zeggenschap over belangrijke beslissingen. We ijveren voor een 
bindend referendum als 1% van de Leuvenaars dat vraagt. De initiatiefnemers bepalen daarbij de vraagstel-
ling en er is geen opkomstdrempel.

Referenda dwingen politici tot de gezonde reflex om hun politieke keuzes direct aan de basis te verant-
woorden. Maar vooral: bij een referendum discussieert de hele samenleving mee: bij de kapper, in de 
sportclub, bij de vakbond en het lokale actiecomité, in de moskee of het buurtcentrum. Daarin zit de echte 
winst: dat het publieke debat echt publiek wordt. De democratie krijgt adem en treedt buiten de muren van 
de gemeenteraad. Op de dag van het referendum bepalen we heel praktisch: deze richting gaat het beleid 
uit. Leuvenaars kunnen dan meestemmen over de Bruulparking, de open ruimte in Parkveld of de invoering 
van dure bewonerskaarten voor mensen die in de blauwe zone wonen.

Het bindend karakter ervan moet ervoor zorgen dat het referendum werkelijk een stap is naar democratie. 
Vandaag kan een beleid al te gemakkelijk een referendum negeren. Nee is nee en ja is ja, en daarmee 
uit. Er mogen geen opkomstdrempels worden ingesteld. Wie niet deelneemt, geeft zijn mandaat aan wie 
wel deelneemt. Zonder opkomstdrempel vermijden we ook boycotacties: een te klein aantal stemlokalen, 
een oproep van het beleid om niet te stemmen enzovoort. Wie met veel handtekeningen een referendum 
uitlokt, moet de vraagstelling ervan kunnen bepalen. Nu legt de gemeenteraad nog vast waar het refe-
rendum exact om draait. Daardoor kan je een referendum al verliezen nog voor de stemming. Een goed 
idee is: ambtenaren ter beschikking stellen die initiatiefnemers van een referendum eventueel helpen bij 
een goede formulering.

VIER. KEER DE GEMEENTERAAD BINNENSTEBUITEN
We versterken de democratische werking van de Leuvense gemeenteraad. We pleiten ervoor om gemeen-
teraadsleden 2 dagen per week vrij te stellen van hun werk, zodat ze meer tijd en energie kunnen steken 
in de taak waarvoor ze verkozen zijn. 
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We keren de gemeenteraad binnenstebuiten. De burgers moeten centraal staan. De gemeenteraad moet 
de dialoog met de lokale samenleving opzoeken en burgers een stem geven in de gemeenteraad.

We voeren een ‘vragenuurtje van de burger’ in op de gemeenteraad en de commissies, zodat burgers, 
maatschappelijk kwetsbare groepen, actiecomités en sociale organisaties spreekrecht krijgen en recht-
streeks in dialoog kunnen gaan met het stadsbestuur. 

We verlagen de grens voor burgerinitiatieven. Die krijgen het recht om een voorstel in de gemeenteraad te 
laten stemmen als ze 600 handtekeningen verzamelen, in plaats van de huidige regeling (1% van het aantal 
inwoners boven 16 jaar, of ongeveer 900 handtekeningen). We organiseren het zo dat handtekeningen 
voortaan ook digitaal verzameld kunnen worden, in plaats van louter op papier. We geven burgerinitiatieven 
het recht om volledig zélf de vraagstelling te bepalen, zonder bemoeienis van het schepencollege.

VIJF. VERSTERK HET MIDDENVELD
Een sterk middenveld is belangrijk voor een democratie-van-onderuit, omdat het allerlei groepen betrekt, 
omdat het mensen versterkt, omdat er kennis samengebald zit… Een brede en diepe democratie kan niet 
zonder een goed ontwikkeld middenveld. Van actiegroepen tot vakbonden, van vrouwenorganisaties tot 
buurt- en natuurverenigingen: zij zijn een essentiële schakel in het democratische proces. Ze vormen de 
buik van de samenleving waar het debat wordt georganiseerd en mensen samenkomen. Ze kunnen mee 
de agenda bepalen en meningen helpen vormen.

We versterken de deelname van het sociale middenveld in de raden van bestuur van intercommunales, 
stadsbedrijven, huisvestingsmaatschappijen en andere stedelijke bestuursorganen.

We maken komaf met de oude politieke cultuur van politieke benoemingen en vriendjespolitiek en maken 
ruimte voor sterke, onafhankelijke bestuursraden met verkozen politici en geëngageerde bestuursleden uit 
sociale organisaties en het middenveld.
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7. STAD ZONDER GRAAIERS

STANDPUNT

De stad is een publiek gegeven, gefinancierd met publieke middelen. Die middelen zijn kostbaar, er moet 
goed mee omgesprongen worden. Zelfbedieners, zakkenvullers en speculanten horen niet thuis in ste-
delijke besturen. We maken het stadsbestuur weer transparant en helder. We communiceren alle beslis-
singen volgens het offentlighetsprincipen of openbaarheidsprincipe uit Zweden en maken het inkomen 
van alle stedelijke bestuurders bekend. Daar is niets geheims aan. We zetten grendels op de verloning 
van politici. Burgemeester en schepenen die omwille van hun ambt zetelen in intercommunales of andere 
publieke instellingen doen dat voortaan onbezoldigd. Wie verkozen wordt als gemeenteraadslid of schepen 
hoort er bovendien geen betaalde mandaten in private of beursgenoteerde bedrijven op na te houden. We 
vervangen intercommunale structuren door stedelijke nutsbedrijven onder democratische controle, met 
burgers aan het roer. We maken een einde aan belangenvermenging en vriendjespolitiek, en geven de stad 
terug aan de burgers.

EEN. GEEN BETAALDE MANDATEN VOOR POLITICI
• Schepenen die omwille van hun ambt zetelen in intercommunales of andere publieke instellingen doen 

dat voortaan onbezoldigd.
• Verkozen politici mogen er geen betaald mandaat op na houden in bestuursraden van private of beurs-

genoteerde bedrijven.
• We voeren een afkoelingsperiode van vijf jaar in voor politici die overstappen naar de privé.

TWEE. TRANSPARANTIE VIA HET OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
• We voeren het offentlighetsprincipen of openbaarheidsprincipe in zoals dat in Zweden bestaat. Daar is 

het wettelijk verplicht alle beslissingen, wetgevingsprocessen en officiële communicatie openbaar te 
maken.

• We maken het vermogen en de verloning van politici openbaar, net zoals in Zweden.
• We houden een verplicht, publiek register bij van alle contacten tussen het stadsbestuur en het bedrijfs-

leven.
• We maken de vergoedingen van de directiecomités van gemeentelijke bedrijven en bestuursstructuren 

publiek. De verloning wordt ook gemotiveerd.

DRIE. NIEUWE STADSREGIONALE BEDRIJVEN, OF 
BURGERBEDRIJVEN 3.0

• We roepen de carrousel van politieke benoemingen een halt toe.
• We vormen intercommunales en stedelijke nv’s om tot publieke burgerbedrijven, onder democratische 

controle.
• We stellen de bestuursraden van stadsbedrijven open voor vertegenwoordigers van gebruikersorganisa-

ties, sociale organisaties en verkozen burgers.

STADSPROGRAMMA LEUVEN 2018 53



VISIE
EEN. GEEN BETAALDE MANDATEN VOOR POLITICI

Burgemeester en schepenen kunnen omwille van hun ambt zetelen in intercommunales. Op zich is daar 
niets mis mee. Maar waarom moeten ze hier nog eens extra voor vergoed worden? De Leuvense burge-
meester heeft een maandloon van 10.458 euro bruto en schepenen krijgen maandelijks 7.843, dat zijn 
mooie lonen. Als leerkracht krijg je toch ook geen extra vergoeding voor het bijwonen van oudercontacten? 
Dat hoort gewoon bij de job. Burgemeester en schepenen die omwille van hun ambt zetelen in intercom-
munales of andere publieke instellingen doen dat daarom voortaan onbezoldigd.

Verkozen politici zijn verantwoording verschuldigd aan de bevolking en horen niet thuis in raden van be-
stuur van multinationals, beursgenoteerde bedrijven of banken.

Wat is er mis met een consequent engagement voor de samenleving? We verbieden verkozen politici om 
voortaan nog van twee walletjes te eten. Het moet voor gemeenteraadsleden en schepenen verboden zijn 
om er betaalde mandaten in private of beursgenoteerde bedrijven op na te houden. 

We lassen een ontluizingsperiode in van vijf jaar, vooraleer ex-politici na hun afscheid uit de politiek een 
mandaat kunnen opnemen bij banken of bedrijven. Niemand gelooft dat multinationals ex-politici aan boord 
halen voor hun expertise en know-how. Wel voor hun uitgebreide adresboekje en wijdvertakte politieke 
netwerk. Een afkoelingsperiode van vijf jaar is geen overdreven luxe. Dat het Leuvense stadsbestuur daarin 
het voortouw neemt: zou dat geen mooi signaal zijn?

TWEE. TRANSPARANTIE VIA HET OFFENTLIGHETSPRINCIPEN
In Leuven blijft al maandenlang het mistgordijn rond alle bestaande mandaten en vergoedingen van bur-
gemeester en schepenen hangen. Burgemeester Tobback heeft een mooi loon van 10.458 euro bruto per 
maand. Daarnaast heeft hij een pensioen dat wordt geschat op 6.200 euro per maand, al is hij daar zelf niet 
transparant over. Terwijl volop in de pers de discussie woedde over de graaipolitiek, besliste Tobback dit 
jaar om zijn aantal betaalde mandaten te verhogen van 8 naar 10 betaalde mandaten. Maar ook daarin is hij 
niet transparant. Terwijl Sp.a voorzitter John Crombez beloofde dat alle mandatarissen hun vergoedingen 
openbaar gingen maken, blijft Tobback in gebreke. Hij is zelf verantwoordelijk voor het rookgordijn dat 
daarrond bestaat. Schepen Vansina (CD&V) is voorzitter van de Raad van Bestuur van Intermixt, dezelfde 
intercommunale waarbij Koen Kennis (N-VA) toegaf dat hij tussen de 3 667€ en 8 493€ per vergadering 
incasseerde. Hij stelt zelf minder te krijgen voor die vergaderingen dan Kennis, maar weigert te zeggen 
hoeveel. Dit gebrek aan transparantie is schrijnend.

In onze Grote Bevraging bij meer dan tweeduizend Leuvenaars kwam bij het thema ‘Democratie’ de eis 
‘verplichte bekendmaking van alle inkomsten van politici’ als tweede uit de bus. Verplichte bekendma-
king, dat is zoals het in Zweden gebeurt. Daar verplicht de wet alle beslissingen, officiële communicatie 
en wetgevingsprocessen openbaar te maken. Het vermogen en de verloning van politici zijn er openbaar. 
De Zweden zijn trots op hun offentlighetsprincipen, hun openbaarheidsprincipe. Ze hebben er terecht aan 
vastgehouden, ook bij hun toetreding tot de Europese Unie. Dat willen wij ook zo in Leuven. Hetzelfde 
openbaarheidsprincipe voeren we in voor de vergoedingen van directiecomités van het Leuvense stadsont-
wikkelingsbedrijf, AGSL en andere gemeentelijke bedrijven en bestuursstructuren.

Op welke basis wordt er beslist om met welke privémaatschappij, met welke bouwpromotor en aan welke 
voorwaarden in zee te gaan? Niemand weet waarover al die gesprekken tussen politici en bedrijfsleiders 
gaan. Nochtans is dat simpel op te lossen. Hou een verplicht, publiek register bij van alle contacten tussen 
het stadsbestuur en het bedrijfsleven. Neem een expert van de bevoegde administratie mee, en zorg voor 
een transparant verslag. Niemand zegt dat het stadsbestuur niet met bedrijfsleiders mag spreken. Maar doe 
dat transparant, en zorg voor democratische controle. 
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DRIE. NIEUWE STADSREGIONALE BEDRIJVEN, OF 
BURGERBEDRIJVEN 3.0

De intercommunales van weleer – maatschappijen van openbaar nut, nutsvoorzieningen die zorgden voor 
water, stroom, verwarming en afvalophaling – zijn verworden tot bureaucratische holdings die steeds meer 
vervreemden van de bevolking. De raden van bestuur worden bevolkt met politici die soms verbijsterend 
weinig expertise hebben.

We willen breken met de benoemingscarrousel in de intercommunales. We vormen intercommunales en 
verzelfstandigde structuren om tot publieke burgerbedrijven, klaar voor de 21e eeuw. Stadsbedrijven en 
intergemeentelijke samenwerkingen die 100% publiek zijn, transparant, democratisch en streng gecontro-
leerd en die investeren in sociale, duurzame en nuttige dienstverlening.

In plaats van te privatiseren stellen we voor om de ingewikkelde intercommunale structuren te vervangen 
door publieke nutsbedrijven op maat van de stad en de mensen. Wij willen méér volwaardige publieke 
dienstverlening: voor betaalbare huisvesting, afvalophaling, kinderopvang, onderwijs, watervoorziening en 
de productie en levering van 100 procent groene, betaalbare stroom.

Wat voor de hele samenleving van cruciaal belang is, moet je niet verpatsen aan de vrije markt. In onze 
visie moeten publieke stadsbedrijven transparant en democratisch werken, als burgerbedrijven van en 
voor de bevolking, onder rechtstreekse democratische controle. Met een raad van bestuur die niet alleen 
is samengesteld uit beroepspolitici, gepensioneerde kabinetschefs en geroutineerde dealmakers van de 
machtspartijen. Wij pleiten voor verkozen raden van bestuur, met gemeenteraadsleden, met vertegenwoor-
digers van gebruikersorganisaties en van het middenveld en met rechtstreeks verkozen burgers. Zodat 
alle engagement in de samenleving kan renderen: betrokken burgers, specialisten in ethisch beleggen, 
dossiervreters uit het middenveld, activisten uit klimaatorganisaties en armoedeverenigingen, mensen met 
een passie voor de stad en voor de publieke dienstverlening.
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8. RECHT OP SPORT, CULTUUR EN 
ONTSPANNING

STANDPUNT

We streven naar een beleid dat ervoor zorgt dat vrije tijd, sport en cultuur populair zijn in de werkelijke zin 
van het woord. Met toegang voor allen, met deelname van allen. Via kunst, cultuur, sport en vrijetijdsbeste-
ding ontspannen kinderen, jongeren en volwassen zich en breiden ze hun sociaal netwerk uit.

EISEN
EEN. MEER KWALITEITSVOLLE PODIUM- EN POLYVALENTE ZALEN

• We investeren in nieuwe podium- en polyvalente zalen en we verhuren de zalen in de stad aan democra-
tische tarieven voor cultuurorganisaties en verenigingen. Ook in de deelgemeenten.

• We stellen het stedelijk patrimonium en de scholen breder open voor organisaties, kunstenaars en cul-
tuurbeleving.

• We zoeken mee naar betaalbare creatieve alternatieve locaties voor wijkgerichte culturele activiteiten. 

TWEE. ONS SPORT- EN CULTUURBELEID IS NIET TE KOOP
• We houden onze zwembaden en sportzalen in publieke handen. Dat is de enige garantie op een betaal-

baar sportaanbod voor alle Leuvenaars. 
• We zorgen ervoor dat de leden van de raden van bestuur van onze stedelijke musea en grote cultuur-

tempels alle lagen van de bevolking vertegenwoordigen. Dat ze uit het professionele veld, uit het mid-
denveld, en uit de kansengroepen komen.

• We weren de grote multinationale ondernemingen in ons cultuurbeleid. Het is ons niet te doen om een 
gift hier en daar in ruil voor zelfpromotie en exclusiviteit voor het gebruik van de openbare instanties. Met 
een fair belastingsysteem, ook op stedelijk vlak, komt er heel wat meer geld in de stadskas. Daarmee 
kunnen we voor het cultuurbeleid een tandje bijsteken.

DRIE. MEER ZWEMBADEN EN SPORTZALEN
• We investeren in meer zwemcapaciteit, een vijftigmeterbad en een openluchtzwembad. 
• We investeren in nieuwe sporthallen zodat elke deelgemeente voldoende toegankelijke zalen heeft. 

Zalen met ruime openingsuren zijn cruciaal om jong en oud samen te laten sporten.

VIER. VERLAAG DE DREMPELS NAAR CULTUUR
• We investeren meer in cultuur en kunst op mensenmaat: laagdrempelig, betaalbaar. 
• Als het in Londen kan, dan bij ons ook: we maken met UIT-pas de Leuvense musea gratis toegankelijk 

voor de Leuvenaars (en in een tweede stap voor iedereen). 
• We maken het aanbod binnen het sociaal luik van de UIT-pas zo breed en betaalbaar mogelijk.
• We plooien de programmatie in onze cultuurhuizen open om alle lagen van de samenleving aan te spre-

ken. We werven programmatoren met een diverse achtergrond aan zodat alle inwoners van de stad een 
breed cultuuraanbod krijgen waarin ze zich kunnen herkennen. 

• We brengen kunst en cultuur op school, niet als uitstapje, maar als een volwaardig deel van het les-
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senpakket met aandacht voor de culturele diversiteit. Daarbij zetten we professionele kunstenaars en 
kunstorganisaties in. We laten alle kunstdisciplines aan bod komen. 

• We zetten kunstenaars met een grote wijkbetrokkenheid in om buurten creatief ‘in te vullen’. Er mag ge-
rust kleur en creativiteit bijkomen, zeker in de deelgemeenten. Dat doen we in overleg en samenwerking 
met de bewoners.

• We bouwen de loketfunctie van het Uitbureau verder uit, zodat ook mensen zonder digitale skills een-
voudig tickets kunnen kopen.

VIJF. VOLDOENDE MIDDELEN VOOR HET RIJKE VERENIGINGSLEVEN
• We werken niet alleen projectmatig, maar geven verenigingen het vertrouwen om ook op langere termijn 

hun werking uit te bouwen. 
• We investeren in infrastructuur die we aan democratische prijzen ter beschikking kunnen stellen van de 

vele Leuvense verenigingen

ZES. EEN BIBLIOTHEEK IN ELKE DEELGEMEENTE
• We zorgen voor een bibliotheek in elke deelgemeente, dus ook in Wijgmaal.
• We verlagen de drempels naar bibliotheken voor jongeren, voor senioren, voor mensen met een beper-

king, voor nieuwkomers, voor laaggeletterden, voor digibeten.
• We zetten in op een boekencollectie die cultureel divers is. Met de hedendaagse middelen moet het 

mogelijk zijn een bredere waaier aan te bieden.

VISIE

Leuven heeft een bijzonder rijk verenigingsleven. sportclubs, socio-culturele verenigingen, jeugdbewe-
gingen,… Dankzij de vaak vrijblijvende inzet van vele geëngageerde mensen, dragen die verenigingen bij 
aan een solidaire samenleving. Dat verdient meer ondersteuning van het beleid.

We organiseren de stad zo dat iedereen op een fijne en goedkope manier aan cultuur, sport en ontspanning 
kan doen. Zo maken we cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleving werkelijk populair. De stad heeft daarvoor heel 
wat troeven: openbare gronden waarop we sportinfrastructuur kunnen bouwen; de bestaande sporthallen 
die hun nut al lang bewijzen maar onderhoud en renovatie nodig hebben; het stadspersoneel dat expertise 
heeft om die sporters te begeleiden. Maar sinds enkele decennia verkoopt het stadsbestuur de openbare 
ruimte en de stedelijke diensten aan de privésector. Zo geven zij de sleutels van het sportbeleid uit handen. 
Als stad kunnen we op onze eigen gronden, in onze sporthallen en met onze sportdiensten een voortrekker 
zijn van een toegankelijk en rijk sport- en vrijetijdsleven.

Cultuur is geen markt. Er moet een gezond evenwicht komen tussen evenementen enerzijds, en cultuur-
aanbod dat tot bij de allerlaatste inwoner van de stad raakt anderzijds. Kunstbeleving in musea, theater- en 
concertzalen kan niet overschat worden. Tegelijk willen we ook kunstbeleving in scholen, zorginstellingen, 
buurten, straten, de openbare ruimte. We ijveren voor een democratische cultuur op mensenmaat waarin 
iedereen, ongeacht afkomst, de eigen cultuur kan beleven en uitdrukken.

EEN. MEER KWALITEITSVOLLE PODIUM- EN POLYVALENTE ZALEN
Leuven heeft een groot tekort aan goede, betaalbare zalen voor socio-culturele activiteiten. Bovendien zijn 
de zalen die de stad aan verenigingen verhuurt duur. Daardoor haken verenigingen af, steken te veel tijd en 
energie in opbouw en afbraak. Tijd die anders naar socio-culturele activiteiten gaat.
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De PVDA steunt de vraag van de cultuursector voor een nieuwe podiumkunstenzaal. De Hertogensite is 
hiervoor echter niet de juiste plek. Buurtbewoners vrezen terecht dat dit voor meer autoverkeer binnen de 
ring zal zorgen. De stationsomgeving is door de perfecte bereikbaarheid een aangewezen plek voor een 
nieuwe grote podiumkunstenzaal.

We verhuren de zalen in de stad aan democratische tarieven en zorgen voor voldoende werkruimtes voor 
kunstenaars, en repetitielokalen voor jonge bands. We willen ook kleine filmzalen ondersteunen voor films 
die niet aan bod komen in het commerciële circuit en we programmeren tijdens de zomermaanden films op 
pleintjes in de stad. We zoeken mee naar alternatieve creatieve ruimtes voor kunstenaars en culturele acti-
viteiten. We geven leegstaande ruimtes een tijdelijke culturele invulling: tentoonstellingen, voorstellingen, 
experiment en performances. We ondersteunen initiatieven zoals Stelplaats en willen dat dit initiatief niet 
tijdelijk, maar permanent kan blijven.

Samen met de stadsdiensten willen we de Leuvense infrastructuur van de kunst- en cultuurhuizen open-
stellen naar diverse bevolkingsgroepen en naar andere beleidsdomeinen. Niet alleen de studenten, de 
middenklasse of de toeristen. We overleggen ook met de scholen om hun infrastructuur ter beschikking te 
stellen voor kunstenaars en socio-culturele organisaties.

TWEE. ONS SPORT- EN CULTUURBELEID IS NIET TE KOOP
Onze zwembaden en sportzalen moeten uitgebaat worden voor de noden van alle Leuvenaars en niet enkel 
voor de winst. Kunstinstellingen zijn geen bedrijven en kunstliefhebbers geen klanten.

Toen het stedelijk zwembad in Leuven centrum sloot, koos de stad ervoor om voor een nieuw zwembad 
samen te werken met privépartner Sportoase. Dat gebeurt via een Publiek-Private Samenwerwkingsover-
eenkomst (PPS). Er wordt gesproken over een ‘win-win’ situatie omdat de stad een aantal kosten niet moet 
dragen, maar zo eenvoudig is het niet. De stad verloor al veel geld aan Sportoase. De uitgaven werden door 
de private speler heel zwaar onderschat (met maar liefst 78%) en het stadsbestuur heeft dus herhaaldelijk 
toegevingen moeten doen aan het privébedrijf. Sommigen spreken daardoor zelfs van een omgekeerde 
PPS-constructie. De overheid neemt risico’s over die anders door de privé zouden worden gedragen. Daar-
naast wil zo’n privéspeler natuurlijk in de eerste plaats winst maken, en dat heeft tot gevolg dat de prijzen 
van het zwembad erg hoog liggen. In de commerciële sportoase betaal je zes euro voor een zwembeurt, 
dat is meer dan het dubbele van de prijs in het publieke zwembad van Kessel-Lo. Om schoolzwemmen 
betaalbaar te houden betaalt de stad jaarlijks een vergoeding aan Sportoase, dat is de wereld op haar kop. 
Nu gaat het stadsbestuur voor het nieuwe zwembad in Wilsele opnieuw in zee met Sportoase. Dit is echt 
een verkeerde keuze. Door onze sportinfrastructuur te laten uitbaten door een commercieel bedrijf verhoog 
je de drempel. PVDA pleit voor publieke zwembaden en sportinfrastructuur aan democratische prijzen.

Ook in de cultuursector is een groeiende inmenging van de privé merkbaar. Hoe langer hoe meer worden 
de raden van bestuur van onze grote culturele instellingen en musea opgevuld met mensen uit de banken-
sector en de verzekeringswereld. We houden onze instellingen in publieke handen. We houden onze instel-
lingen in publieke handen. We zijn strenger voor sponsors, verzetten ons tegen privaat-publieke samenwer-
king en stoppen met outsourcing van personeel aan private bedrijven. Commerciële cultuur is er al genoeg.

We verzetten ons tegen het oprukkende marktdenken en de commercialisering van cultuur. We roepen een 
halt toe aan de privatisering van onze zwembaden.

DRIE. MEER ZWEMBADEN.
Er zijn sportverenigingen die geen reclame maken uit vrees dat hun infrastructuur de toeloop niet zal aan-
kunnen. Dat is de omgekeerde wereld. Investeren in sportinfrastructuur is nodig om wachtlijsten bij sport-
clubs weg te werken.
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De huidige capaciteit in de zwembaden is onvoldoende. In Wilsele komt er een nieuw zwembad dat het 
oude zal vervangen. Dat is op twee manieren een gemiste kans. Ten eerste besliste de stad het zwembad 
niet langer zelf in handen te houden, maar het net zoals in Leuven aan Sportoase over te laten. Daardoor 
dreigen de prijzen heel snel te stijgen. Ten tweede werd er niet voor gekozen om een vijftigmeterbad 
te bouwen. Daar is nochtans enorm veel vraag naar. Volgens de plaatselijke zwemclub zal het nieuwe 
zwembad met de huidige groei van hun ledenaantal al binnen enkele jaren weer te klein blijken. Er is dus 
dringend nood aan meer publieke zwembaden in Leuven, met vijftigmeterbad.

Ook wat betreft zwemgelegenheid in openlucht is er een groot tekort in Leuven. Dat hebben we deze hete 
zomer duidelijk gevoeld. In het openluchtzwembad in het Provinciaal Domein in Kessel-Lo was het meter-
slang aanschuiven, maar anderzijds werd je wel beboet om te zwemmen in De Vaart. We hebben nood aan 
zwembaden in openlucht. Het initiatief van het stadsbestuur om zwemmen aan de Vaartkom mogelijk te 
maken is daarom alleen maar aan te moedigen. Maar opnieuw gaat het stadsbestuur hier in zee met een 
private speler en zal het een betalend zwembad worden. Wij pleiten voor een openbaar openluchtzwembad 
aan de Vaartkom. Daarnaast moet er worden gezocht naar welke vijvers kunnen worden omgevormd tot 
(gratis) zwemvijvers.

VIER. VERLAAG DE DREMPELS NAAR CULTUUR
Voor heel wat mensen in onze stad zijn er nog te veel drempels naar kunst en cultuur. Niet alleen financiële 
drempels kunnen de toegang verhogen, maar ook de digitalisering bij reserveringen, of de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer op late uren. Taal kan een grote barrière zijn of het feit dat je je als lid van een 
minderheidsgroep of een kansengroep niet aangesproken voelt door de programmatie. We moeten veel 
meer mensen met een migratieachtergrond, meer mensen die in armoede leven, meer mensen die kort 
geschoold zijn en meer jongeren en kinderen bereiken.

Londen wou het bezoekersaantal van de nationale musea verhogen door de toegang gratis te maken. Dat 
is gelukt. Vanaf 2001 kan je het British Museum, Tate Modern, The National Gallery en andere kunsttem-
pels bezoeken zonder entreegeld. Het bezoekersaantal steeg met ruim 10 procent. Vooral voor gepensi-
oneerden maar ook voor ongeschoolde arbeiders zakte de drempel. Als meer mensen gaan kijken, keren 
meer mensen ook vaker terug, al dan niet samen met vrienden of familie om iets te tonen dat ze hebben 
ontdekt. Wij willen dit ook toepassen op Leuven. Zowel voor Museum M als voor kleinere kunstprojecten 
die de stad ondersteunt. 

De UIT-pas opent al heel wat deuren naar het cultuuraanbod, maar ze bereikt nog te weinig jongeren, 
mensen in armoede, mensen die het psychisch moeilijk hebben, kortom de mensen die het echt nodig 
hebben. Zo dreigt dit initiatief haar doel te missen. De UiTPAS voorziet een verminderd tarief voor mensen 
met verhoogde terugbetaling. Om de UiTPAS beter bekend te maken bij moeilijk bereikbare doelgroepen 
richten we een mobiel vrijetijdsloket. We bouwen de loketfunctie van het Uitbureau verder uit. Digitalisering 
is belangrijk en handig voor jongeren en hoger opgeleiden, maar verhoogt de drempel voor lager opge-
leiden. Twee op de drie mensen in armoede hebben geen e-mailadres.

VIJF. VOLDOENDE MIDDELEN VOOR HET RIJKE VERENIGINGSLEVEN
Weinig steden hebben een zo levendig verenigingsleven als Leuven. Die rijkdom moeten we koesteren. 
Dat doe je niet met hier en daar een projectsubsidie, maar met structurele subsidiëring en voorzien van 
voldoende en kwaliteitsvolle infrastructuur.

De cultuurbesparingen op Vlaams niveau hebben hun effect op de cultuursubsidies in de stad. Met de 
besparingen van twintig miljoen euro door Vlaams minister van Cultuur Gatz (Open Vld) krijgen heel wat 
knappe kunstenorganisaties het financieel moeilijk. Ze kunnen nu nog project per project middelen aan-
vragen. Dat vergt vooral veel administratieve werkuren, die niet kunnen gaan naar het creatieve proces. En 
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een langetermijnwerking is voor hen zo goed als onmogelijk geworden. De continuïteit van de organisaties 
staat onder druk. Het behoud van structurele subsidiëring is voor heel wat organisaties een kwestie van 
overleving. Het maatschappelijk verlies door de besparingen zal groter blijken dan alleen het verdwijnen 
van enkele organisaties en kleinere cultuurhuizen.

Vaak wordt de cultuurwereld aangestuurd om hoge bezoekersaantallen te halen en rendement te scoren. 
We willen niet meedoen aan het aanporren van de cultuurwereld de programmatie af te stellen op bezoe-
kersaantallen en op rendement. Het gaat in cultuur uiteraard niet om de grote namen van cultuurhuizen, 
het gaat om wat ze doen, wie ze bereiken en of de kunst en de kunstenaars een belangrijke plaats krijgen.

Er moet een beter evenwicht zijn tussen grote prestigeprojecten (zoals Vesalius & Utopia) en de kleinere 
organisaties en verenigingen. Zij brengen elke dag sport en cultuur tot bij de Leuvenaar, maar kunnen al-
leen dromen van de budgetten die soms voor citymarketing worden vrijgemaakt.

ZES. EEN BIBLIOTHEEK IN ELKE DEELGEMEENTE
In 2016 schafte de Vlaamse Regering de bibliotheekplicht af, die, zoals de naam zegt, gemeenten verplichtte 
een bibliotheek te hebben. Steden en gemeenten bepalen voortaan dus zelf of een bibliotheek nodig is in 
hun gemeente en welke werking die bib moet uitbouwen. Het geld dat vroeger naar hun bibliotheek moest 
gaan, mogen de gemeenten nu voor andere uitgavenposten gebruiken, rioleringswerken bijvoorbeeld. 
Gezien de moeilijke budgettaire context van de gemeenten is dat als een zwaard van Damocles voor het 
bibliotheekwezen.

De PVDA pleit voor het herstel van de bibliotheekplicht. In Leuven willen we in elke deelgemeente een bibli-
otheek met voldoende ruime openingsuren. We vertrekken daarbij vanuit de visie dat elke burger het recht 
heeft op een toegankelijke ongebonden, pluralistische en hoogstaande informatievoorziening. Wij steunen 
het charter van ‘een bibliotheek voor iedereen’. Het charter is te vinden op: www.bibvooriedereen.be.

Een bibliotheek heeft vier belangrijke functies. Die maken een bibliotheek tot bibliotheek. De ‘plek’ is er 
daar één van: een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en waar je dingen kan organiseren. De collectie 
is het tweede aspect. Bij een bibliotheek gaat het toch altijd ook over de informatie die aanwezig is. Het 
derde aspect is de deskundigheid: het aanwezige personeel dat een specifieke expertise heeft. En tot slot is 
er nog de lokale inbedding: de linken met culturele organisaties maar ook met het onderwijs en met instel-
lingen uit de welzijnssector. De sluiting van een bibliotheek treft altijd eerst de sociaal zwakkeren, de minst 
mobielen en de minst gedigitaliseerden.
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9. JONGE STAD
 

STANDPUNT

Leuven is een jonge en daardoor ook bruisende stad. Jongeren zijn erg geïntegreerd in het sociale ge-
beuren in Leuven. Ze zijn lid van de jeugdbewegingen, ze gaan naar de muziekacademie, de sportclub of 
zetten bloemetjes buiten op de Oude Markt. Ze zijn experts bij uitstek over de plek waar ze wonen, leren 
en zich amuseren. Daarom kunnen we, door hen aan het woord te laten, een schat aan voorstellen en 
engagement aanboren. Als het gaat over inspraak, ontspanning en welzijn van jongeren, neemt het jeugd-
werk natuurlijk een cruciale plaats in. ‘Plaats’ moeten we hier ook letterlijk nemen: jongeren hebben meer 
groene, openbare ruimte nodig. Plaats om bij elkaar te komen en zich uit te leven.

 

WAT WE WILLEN
EEN. LAAT JONGEREN MEE DE STAD MAKEN.

• Bij de heraanleg van straten en pleinen betrekken we jongeren, ook buiten de klassieke inspraakkanalen. 
Wij gaan naar de jongeren, in plaats van omgekeerd. We maken contact via het jeugdwerk en het onderwijs.

• We geven de jeugdraad initiatiefrecht in de gemeenteraad. Dan kunnen jongeren punten op de agenda 
zetten.

• We maken een digitale plek waar jongeren vragen en voorstellen kunnen droppen en die ook kunnen 
laten ondersteunen door leeftijdsgenoten. We zorgen voor een brede bekendmaking van dit nieuwe 
online inspraakmedium.

• Schaf de GAS-boetes af. We pakken de problemen bij de wortels aan in plaats van repressieve en wil-
lekeurige sancties op te leggen.

• We leiden jongeren op tot animatoren op buurtpleinen. Jongeren vanaf 16 jaar nemen zo verantwoor-
delijkheid op voor hun eigen plein in samenwerking met professionele coaches uit het jeugdwerk. We  
nemen een voorbeeld aan de Plein Patrons van Borgerhout. Ook in Leuven hebben we een dergelijk 
bottom-up emancipatorisch jongerenproject nodig.

 

TWEE. RUIMTE OP MAAT VAN JONGEREN
• Meer betaalbare fuifzalen in de stad. De stad bekijkt welke gebouwen in haar bezit, die niet in gebruik 

zijn, geschikt zijn om een nieuwe bestemming als feestzaal en ontmoetingsplek voor jongeren te geven.
• Stelplaats moet een blijvend project worden en gelijkaardige initiatieven moeten worden ondersteund 

door de stad. Jongeren snakken naar plekken waar zij kunnen skaten, elkaar ontmoeten, dansen,…
• Het is onverantwoord dat het Bruulpark zou worden omgevormd tot een parkingcomplex. We pleiten net 

integendeel voor méér groen in de stad. Jongeren hebben deze openbare ruimte nodig. 
• De jeugdsector en sport- en dansverenigingen kunnen bij de organisatie van die nieuwe publieke ruimte 

een rol spelen. Door activiteiten te organiseren in de schoolgebouwen kunnen we meer jongeren bereiken.
• We voorzien meer lokalen voor jongeren, van huiswerkklasjes tot lokalen voor jeugdbewegingen. Een 

lokaal dat je je eigen kan maken, is een ankerpunt voor een jongerenwerking.
 

DRIE. TOEGANKELIJKE VRIJE TIJD 
• Een jongerenpas die automatisch wordt toegekend aan alle Leuvense jongeren en hen korting geeft op 

sport en cultuur. Er mag geen financiële drempel tussen jongeren en sport en spel staan. 
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• We pleiten voor meer financiële steun voor jongerenorganisaties.
• We betrekken jongeren in de programmatie in cultuurhuizen en zorgen dat het cultuuraanbod voor jon-

geren hun aandeel in de stedelijke bevolking weerspiegelt. We willen het aanbod ook toegankelijk ma-
ken voor een divers en kleurrijk publiek.

• Elke jongere heeft recht op een sporthal en zwembad dicht in de buurt, zowel voor sportclubs als voor 
vrij gebruik. De prijzen voor het gebruik van sportfaciliteiten (en zwembaden) moeten naar beneden. Er 
mag geen financiële drempel tussen jongeren en sport en spel staan. 

• De opleiding van vrijwilligers met een migratieachtergrond geven we extra aandacht om de diversiteit in 
het jeugdwerk te verhogen

• Sporten en dansen moet toegankelijker en goedkoper. Daarom bieden we laagdrempelige infrastructuur 
aan, geven we sport- en dansverenigingen voldoende werkingsmiddelen en komen tussen in de kosten 
voor lidmaatschap van een sport- of dansclub.

• Er moet een meer recreatief sportcircuit komen. De drempel naar een sportclub is vaak te groot, een 
meer recreatieve maar toch omkaderde sportbeleving kan een opstap zijn voor veel jongeren.

• We verlagen de financiële drempels voor de muziekacademie, zodat elke jongere het instrument van zijn 
of haar keuze kan bespelen, zonder financiële kopzorgen.

• Er moet een specifieke aandacht komen voor het betrekken van meisjes en jonge vrouwen bij sport 
en cultuur en in het buurtwerk. Vaak vinden meisjes minder de weg naar jeugdhuizen en de sport- en 
cultuurprojecten.

VIER. BETAALBAAR WONEN
• De huurprijzen van koten moeten drastisch naar beneden. Studenten betalen veel te hoge prijzen.
• De stad moet de woningmarkt terug in handen nemen. Jonge Leuvenaars moeten geholpen worden in 

de zoektocht naar een woning.
• De stad moet met de universiteit en hogescholen samenwerken om dringend een groter percentage van 

de studentenkoten in handen te hebben. Zo kan de prijs worden gedrukt.
• De stad voorziet voldoende mankracht en middelen om de kwaliteit van koten te controleren.
 

VISIE

De diverse groep Leuvense jongeren en de vele studenten die in onze stad komen studeren zijn de toe-
komst van onze stad en allemaal verdienen zij hun plaats in de stad. Een voor een zijn het burgers in volle 
ontwikkeling, met dromen en barstensvol ideeën. Ideeën over hun toekomst, maar ook over de stad waarin 
ze leven. En over de buurt waar ze wonen, leren en hun vrienden ontmoeten. Het zijn allemaal jongeren die 
recht hebben op sport en ontspanning, op een veilige stad, op onderwijs, op cultuur, op werk. Willen we alle 
jongeren op de boot krijgen, moeten we nog inspanningen doen. We willen jongeren nog meer inspraak 
geven, de drempels wegwerken om toegang te krijgen tot sport en cultuur, ruimte voor hen voorzien.
 

EEN. LAAT JONGEREN MEE DE STAD MAKEN.
Wie jonger is dan 18 kan zelfs bij de verkiezingen zijn of haar stem niet laten gelden. En studenten die in 
Leuven studeren maar buiten de stad wonen, al evenmin. Er zijn vandaag al veel jonge stadsgenoten die 
zich dagelijks inzetten om jongeren een stem te geven in Leuven. Zo heb je Kabinet J dat jongeren probeert 
te betrekken in het politieke debat. In 2016 begon ook het project Mediawatch, waarbij mijnLeuven naar de 
Leuvense scholen trekt om de actualiteit kritisch met de jongeren te bediscussiëren en hun mening hierover 
te verzamelen.

Toch is er meer nodig om alle jongeren bij het uitstippelen van het stedelijk beleid aan bod te laten komen. 
Want los van alle formele vormen van inspraak: vertrouwen is de eerste stap. Om je te kunnen uitspreken, 
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moet er ook geluisterd worden. Dat vraagt om een open houding van beleidsmakers. Die moeten beseffen 
dat jongeren experts zijn over hun buurt of school. Democratie is tweerichtingsverkeer: verwacht niet alleen 
dat jongeren zelf hun weg vinden, maar ga ook actief naar hen toe.

Met die ingesteldheid kan een stadsbestuur jongeren op allerlei manieren aan bod laten komen. In de 
eerste plaats via de structurele inspraakorganen, zoals de jeugdraden. Daarom moet de jeugdraad initia-
tiefrecht krijgen in de gemeenteraad. Dan kunnen ook de jongeren punten op de agenda zetten. Ook wie 
geen rechtstreekse lijn heeft naar de jeugdraad, moet haar of zijn ideeën op tafel kunnen leggen. Daar is 
een open, digitaal instrument voor nodig, waarmee jongeren hun vragen en voorstellen kunnen naar voren 
brengen en daar steun van andere jongeren voor kunnen krijgen. De stedelijke diensten engageren zich 
elke vraag te beantwoorden en voorstellen die de steun krijgen van voldoende jongeren, te behandelen. 
Het stedelijk jeugdbeleid moet verankerd zijn in de jongerenwereld. Daarvoor kan het beleid steunen op 
het jeugdwerk en op banden in het onderwijs. Dan kunnen jongeren gehoord worden als er veranderingen 
op til zijn in hun buurt, maar ook om beleid bij hen af te toetsen. Zonder sterk jeugdwerk kan het beleid 
doorgedreven inspraak van jongeren niet realiseren.
 
We maken komaf met de criminalisering van jong zijn en het systeem van GAS boetes. In plaats daarvan 
investeren we in sociale voorzieningen om de problemen bij de wortel aan te pakken. Blijvende problemen 
met overlast moeten zo veel mogelijk onderling worden opgelost, en door tussenkomst van mensen en 
organisaties in de wijken. Een manier om jongeren zelf verantwoordelijkheid te geven is om net zoals in 
Borgerhout een project als de Plein Patrons op te starten. Jongeren van 16 jaar kunnen er in elke wijk een 
opleiding tot steward kunnen volgen en zelf zaken op hun plein in goede banen leiden. Zo bereik je veel 
beter het doelpubliek en het werkt emancipatorisch voor de jongeren uit de buurt.

TWEE. RUIMTE OP MAAT VAN JONGEREN
Veel jongeren snakken naar meer groen, naar meer parken, naar meer openbare ruimte. Dat moet ook een 
basispijler van goed jeugdbeleid zijn: meer groen en open ruimte, zeker in dichtbebouwde wijken. Om je 
vrienden te ontmoeten, te voetballen of gewoon in het gras te liggen, op wandelafstand van je thuis. Die 
openbare ruimte richten we zo in dat jongeren zich er thuis voelen en we conflicten tussen gebruikers 
vermijden. 
 
Jongeren in de stad impliceert feest in de stad. Leuven staat bol van de studentenverenigingen en jonge-
renorganisaties en die houden al eens graag een cantus, fuif, TD,... Uitgaan en feesten is een deel van de 
leefwereld van jongeren. In veel wijken is de accommodatie voor fuiven echter onvoldoende. Het is echt 
niet altijd evident om een geschikte locatie te vinden. Er zijn veel jongeren en geen overschot aan geschikte 
en betaalbare zalen of je moet al op zoek gaan naar duurdere privévoorzieningen. We hebben de cafés op 
de Oude Markt en elders in het centrum. Maar een echte grote feestzaal, zoals elke andere centrumstad 
heeft, missen wij in Leuven. Je moet al naar Brussel, Mechelen of de Carré in Willebroek. Veel andere zalen 
zijn minder geschikt voor zulke doeleinden. Concreet kan de stad bijvoorbeeld bekijken welke gebouwen 
in haar bezit niet in gebruik zijn en geschikt zouden zijn voor dit doel, met de impact op de omgeving in 
acht genomen.
 
We hebben al geweldige projecten die openbare ruimte herinrichten op maat van jongeren. Een goed 
voorbeeld is hoe de oude Stelplaats van De Lijn een tijdelijk nieuwe invulling heeft gekregen als ontmoe-
tingsplaats en centrum voor jongerenprojecten, op initiatief van mijnLeuven en vzw Onkruid, met onder-
steuning van de stad. Zulke projecten geven jongeren zuurstof. Er is een skateplein dat vrij beschikbaar 
is. Er is de Broeiplaats, waar jonge Leuvenaars de ruimte krijgen om volop met hun artistieke talenten te 
experimenteren. Er is ruimte voor het organiseren van feestjes en kleine festivalletjes. We pleiten ervoor om 
dit -momenteel tijdelijke- project een blijvende plaats te geven in de oude gebouwen van De Lijn.
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TOEGANKELIJKE VRIJE TIJD

Voor jongeren moet de drempel naar sport en cultuur naar omlaag. De kostprijs verlagen is hier onze eerste 
maatregel. Als gevolg van de besparingen moesten sport- en dansverenigingen hun lidgelden de laatste 
jaren verhogen. Om dat te vermijden verhogen we hun werkingsmiddelen. Maar de stad kan ook recht-
streeks tussenkomen als lidgelden een hoge financiële drempel vormen. Hoewel de UitPAS een stap in de 
goede richting is, willen we pleiten voor een pas die er specifiek op gericht is om alle jongeren de kans te 
geven actief betrokken te zijn bij het sportieve en culturele Leuven. Bovendien vinden de jongeren niet altijd 
de weg naar de UitPAS. We willen dit oplossen door de jongerenpas die we voorstellen automatisch te laten 
toekennen aan elke Leuvense jongere vanaf 12 jaar.
 
Jeugdverenigingen doen vandaag in onze stad schitterend werk. We hebben het dan over het professionele 
jeugdwerk dat zich met vaste medewerkers in dienst vooral richt op de maatschappelijk meer kwetsbare 
jongeren; maar ook over vrijwillig jeugdwerk – de jeugdbewegingen. Die bezorgen duizenden jongeren elk 
weekend en elke zomer de tijd van hun leven. Het jeugdwerk is voor veel jongeren hun tweede thuis, een 
plek waar ze zich veilig voelen, vrienden maken en kunnen groeien. Het jeugdwerk haalt jongeren uit hun 
isolement, doet hen open bloeien en zet hen op weg naar hun eerste job. Alle Leuvense jongeren hebben 
recht op zo’n tweede thuis. Tijd om nog meer te investeren in alle verschillende vormen van jeugdwerk die 
onze stad zo nodig heeft. Het professionele jeugdwerk moet weer meer middelen krijgen, om werkingen 
uit te breiden en om met jeugdwerkers de hulpvragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Maar ook 
om werkingen op te starten in wijken en buurten waar ze vandaag nog niet (genoeg) bestaan. Het vrijwillige 
jeugdwerk helpen we vooral met ondersteuning bij het vinden en vormen van hun ruggengraat: de vrijwil-
ligers die zich dag in dag uit engageren voor hun jeugdbeweging. Maar we verlenen ook steun voor een 
degelijke infrastructuur voor de jeugdbewegingen.

WONEN
Het is voor veel jongeren onbetaalbaar geworden om in Leuven te wonen. De prijzen worden alsmaar 
hoger. Een groot probleem voor jongeren is de prijs van koten. Momenteel zijn er veel te weinig homes van 
de universiteit beschikbaar waardoor steeds meer studenten naar de private huurmarkt moeten trekken. 
De KUL voorziet nog niet 1 kot op 6. Vele studenten huren dus op de duurdere privémarkt. Voor een kamer 
met basiscomfort betaal je meer dan 350 euro per maand.
 
De hoge prijs van de studentenkamers zorgt er ook voor dat Leuvenaar uit de markt geprijsd worden. 
De stad moet hier de woningmarkt terug in handen nemen. Samen met de universiteit moet de stad een 
plan opzetten om een groter percentage van de studentenkoten in handen te krijgen en zo de prijzen 
drukken. Er moet ook meer inspectie komen op de kwaliteit van de koten. Leuven kent een fenomeen van 
huisjesmelkerij. Daarom is de invoering van een ‘kotlabel’ een stap in de goede richting. Panden die een 
controlebezoek van de Stad Leuven en/of de KU Leuven gekregen hebben en die positief zijn bevonden, 
kunnen een kotlabel ontvangen. Er moeten echter meer controleurs worden aangesteld waardoor de con-
troles sneller kunnen gaan. Bovendien moet er strenger opgetreden worden tegen huisbazen die zich niet 
aan de vereisten houden. Het kan echt niet dat Appeltans nog steeds koten mag verhuren in Leuven terwijl 
iedereen weet dat die in schandalig slechte staat zijn. 
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10. ONDERWIJZENDE STAD

STANDPUNT

Onderwijs is een basisrecht. De overheid moet voor iedereen onderwijs garanderen, zonder financiële of 
andere drempels. Onderwijs helpt kinderen zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het maakt hen kritisch en 
weerbaar en helpt hen de wereld te begrijpen. Het stimuleert hun creativiteit, leergierigheid en vindingrijk-
heid om aan de uitdagingen van morgen te werken. Niet alleen individuele ontplooiing is belangrijk, maar 
ook sociale vorming speelt een centrale rol: leerlingen voor elkaar leren zorgen en leren hoe ze samen de 
maatschappij van de toekomst vorm kunnen geven. Onderwijs moet de hefboom zijn voor emancipatie en 
sociale gelijkheid.

WAT WE WILLEN
EEN. WERK DE ONGELIJKHEID WEG

• De stad moet er bij de Vlaamse overheid op aandringen dat kleuter-, lager en secundair onderwijs vol-
ledig kosteloos moeten worden.

• We zorgen voor betaalbare voor- en naschoolse opvang waardoor gezinnen niet meer op te hoge finan-
ciële drempels botsen. Het stadsproject Kinderkuren is daarvoor een goede start.

• De ‘boterhammentaks’ schaffen we af; leerlingen blijven tijdens de middagpauze gratis op school.
• We stimuleren de scholen om een degelijk armoedebeleid uit te werken, dit in samenwerking met ar-

moedeorganisaties, pedagogische ondersteuningsdiensten en welzijnswerkers.
• Zet de deurwaarder aan de deur. We ondersteunen de voorstellen van de armoedeorganisaties, zoals 

het aanbieden van de mogelijkheid om de schoolrekening gespreid en cash te betalen en het vermijden 
van deurwaarders of incassobureaus.

• We zorgen voor gratis gezonde maaltijden op school.
• We maken het schoolzwemmen opnieuw haalbaar voor alle jaren van de lagere school door het gratis te 

maken en door vervoer naar en van  het zwembad voor de schoolbesturen te vergemakkelijken (open-
baar vervoer of busje).

• We pleiten op Vlaams niveau om de studiekeuze uit te stellen tot 16 jaar.

TWEE. INVESTEER IN NIEUWBOUW VAN SCHOLEN
• We pakken het capaciteitsprobleem aan. We ijveren voor een gezamenlijke oplossing voor het scho-

lentekort, samen met alle netten en kloppen op tafel bij de Vlaamse overheid voor meer middelen en 
mensen. 

• We houden bij nieuwbouw de sleutels in de handen van de stad. We werken niet met vormen van privaat- 
publieke samenwerking.

VISIE

Als PVDA vinden we een solidaire samenleving belangrijk. Dit moet zich ook reflecteren in het onderwijs. 
Het onderwijs helpt de kinderen zich te ontplooien en te ontwikkelen. Het brengt de kinderen kennis bij 
om de wereld te begrijpen, hen kritisch en weerbaar maken om die wereld beter te maken, hun creativiteit, 
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leergierigheid en vindingrijkheid stimuleren om aan de uitdagingen van morgen te werken. Naast deze 
individuele ontplooiing moet echter ook sociale vorming voorop staan, waarbij leerlingen voor elkaar leren 
zorgen en leren hoe ze samen de maatschappij van de toekomst vorm kunnen geven. Onderwijs moet de 
hefboom zijn voor emancipatie en sociale gelijkheid. Onderwijs vanuit respect voor mens en natuur, moet 
kunnen plaatsvinden in een veilige omgeving (zowel fysiek als psychisch). Als onderdeel van hun leerproces 
mogen kinderen en jongeren proberen, mislukken en fouten maken.

EEN. WERK DE ONGELIJKHEID WEG
Voor de PVDA moet het leerplichtonderwijs – kleuter-, lager én secundair onderwijs – kosteloos zijn, zoals 
het in de Grondwet staat. Het onderwijsbudget in ons land moet opgetrokken worden naar 7 procent van 
het bbp, zoals dat in de jaren 1980 nog het geval was. Voor de PVDA is de herfinanciering van het onderwijs 
een van de posten waar de opbrengst van de miljonairstaks voor bestemd is.

Ons onderwijs is te duur. Elk kind in de lagere school kost jaarlijks gemiddeld tussen 350 en 520 euro. In 
het secundair loopt die factuur op tot 1100 à 1600 euro. Terwijl in onze stad 1 kind op vijf opgroeit in kinder-
armoede. Steeds meer gezinnen hebben problemen om de schoolfactuur te betalen. Voor- en naschoolse 
opvang en middagverblijf kunnen de factuur nog aandikken. De stad moet daarom bij de Vlaamse overheid 
aandringen om onderwijs echt kosteloos te maken.

We waarderen  het project ‘KinderKuren’ dat Leuvense basisscholen helpt om na schooltijd de opvang te or-
ganiseren. We zorgen ervoor dat dit project verder wordt ontwikkeld en dat gezinnen sneller recht hebben 
op een verminderd tarief. In sommige scholen moeten kinderen die op school blijven eten, betalen voor het 
middagtoezicht; we schaffen deze ‘boterhammentaks’ af.

Heel wat scholen hebben nog geen doordacht armoedebeleid of worstelen met de uitwerking ervan. We 
bieden de scholen ondersteuning en stimuleren hen om samen te werken met externen. Er is namelijk al 
heel wat expertise beschikbaar rond armoede op school, zowel bij de armoedeorganisaties, welzijnswer-
kers en pedagogische begeleidingsdiensten.

De verhalen over lege boterhamdozen zijn welbekend. Dat kunnen we relatief eenvoudig oplossen met 
gratis gezonde en voedzame maaltijden op school voor iedereen, zonder stigmatisering van de kinderen uit 
minder gegoede gezinnen. Het is immers voor alle kinderen belangrijk om gezond te leren eten. Onderzoek 
toont aan dat kinderen die op jonge leeftijd een gezonde levensstijl zijn aangeleerd, dit ook in hun latere 
leven blijven aanhouden. Ook in dat opzicht heeft de school dus een belangrijke vormende functie. Als 
PVDA vinden we het dan ook vanzelfsprekend dat de stad investeert in gezonde maaltijden en tussendoor-
tjes voor alle leerlingen. We zijn er bovendien van overtuigd dat dit best kan gegarandeerd worden op een 
duurzame manier als deze dienst door de stad zelf wordt aangeboden of via sociale economie projecten. 
Dit laatste biedt het dubbele voordeel dat ook deze een steuntje in de rug krijgen en extra werkgelegenheid 
kunnen creëren.

Onderzoek na onderzoek toont aan dat het Vlaamse onderwijs er niet in slaagt de sociale kloof te dichten. 
Leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status zijn oververtegenwoordigd in de statis-
tieken van schoolse vertraging en mislukking en zijn de grootste slachtoffers van het zogenaamde waterval-
systeem. Heel wat onderzoek toont aan dat de vroege selectie die ons systeem kenmerkt, de sociale kloof 
in de hand werkt. Studiekeuzes op latere leeftijd zijn doordachter en minder sociaal bepaald. Dit is zeker het 
geval indien deze keuze wordt voorafgegaan door een veelzijdige algemene vorming waarin leerlingen met 
alle mogelijke domeinen, mogelijkheden, … hebben kunnen kennis maken. Op deze manier leren zij immers 
hun sterktes en zwaktes kennen, hun voorkeuren en competenties, hebben ze kunnen proeven van dingen 
die ze niet kennen van thuis uit en is hun wereld vergroot. Als PVDA dringen we bij de Vlaamse overheid 
dan ook aan op een langere gemeenschappelijke stam en op het uitstellen van de studiekeuze tot 16 jaar.
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TWEE. INVESTEER IN NIEUWBOUW VAN SCHOLEN

We moeten dringend werk maken van de renovatie en nieuwbouw van scholen. De capaciteitsproblemen 
voor zowel basis- en secundair onderwijs zijn al vijf jaar gekend.  De capaciteit uitbreiden werd een speer-
punt van de schepen van Onderwijs. Maar het volstaat niet. 

De stad neemt te weinig zelf het heft in handen. De ruimte aan de Vaartkom was een uitgelezen kans om in 
Leuven het stedelijk onderwijs te versterken. De stad kon bouwen aan een Brede school van de toekomst 
waar kleine klassen een prioriteit zijn.

Steeds meer scholen worden gebouwd met privaat-publieke constructies, onder andere met consortia van 
banken. Daarbij zijn de lusten voor de privé en de lasten voor de overheid. Wij willen dat de schoolge-
bouwen van het stedelijk, provinciaal en gemeenschapsonderwijs in handen van de overheid blijven. 
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11. STAD ZONDER RACISME

De rijkdom van Leuven bestaat uit haar diversiteit. Leuven is een universiteitsstad waar hoogopgeleide 
mensen van over heel de wereld onderzoek komen doen, daarbovenop zijn er met de vluchtelingenstroom 
veel mensen bijgekomen. In totaal leven er 156 verschillende nationaliteiten in onze stad. Toch slagen we 
er niet in om iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Het risico op armoede, werkloosheid, laagge-
schooldheid of slechte huisvesting is vandaag veel groter als je een ander kleurtje hebt of als je naam een 
andere afkomst laat vermoeden. Racisme is geen excuus voor eigen falen, maar een harde realiteit. Met de 
PVDA willen we de concurrentie tussen mensen die het moeilijk hebben uitschakelen. Dit door voor genoeg 
sociale voorzieningen te zorgen en door nultolerantie voor racisme en discriminatie.

WAT WE WILLEN
EEN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT

• We zorgen ervoor dat er in de stad genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie wordt 
georganiseerd tussen mensen die het moeilijk hebben. 

• We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen. Daar kunnen 
buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. We helpen vrijwilligers om activiteiten 
te organiseren die voor een divers publiek toegankelijk zijn. 

• Het personeel van de stadsdiensten wordt een afspiegeling van de diversiteit in de stad door streefcijfers 
(quota) vast te leggen. Diversiteit telt niet enkel in de laaggeschoolde en minst betaalde jobs maar in alle 
rangen en graden van de stadsdiensten. 

• We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en jongeren uit financieel zwakke 
gezinnen drastisch aan te pakken. 

• We bevorderen de integratie van anderstalige nieuwkomers door Nederlandse lessen aan te passen aan 
de specifieke doelgroepen. 

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT

• We steunen de initiatieven om praktijktesten uit te voeren om discriminatie op te sporen, in de eerste 
plaats op de woon- en de arbeidsmarkt.

• We stellen een actieplan tegen het racisme op. Met concrete, becijferde doelstellingen en een jaarlijkse 
onafhankelijke evaluatie (bijvoorbeeld door het Minderhedenforum).

• We tolereren geen racisme of discriminatie bij de politie en andere stadsdiensten. Hun oversten geven 
het voorbeeld. 

• We investeren extra middelen in tolkdiensten die onder andere bij consultaties in wijkgezondheidscentra 
ingezet kunnen worden. 

• We installeren laagdrempelige meldpunten tegen racisme en discriminatie. Hierbij steunen we op straat-
hoekwerkers en jongerenorganisaties die het dichtste bij de jongeren staan. 

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
• We verdedigen een actief intercultureel beleid, met in de publieke ruimte een overlegde plaats voor 

verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten. 
• We organiseren de dialoog en we betrekken de verschillende gemeenschappen bij de stedelijke organi-

satie van religieuze feesten en tradities.
• We betrekken ook de ‘bruggenbouwers’ in onze stad. Dat zijn die mensen die zich dagelijks inzetten om 
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het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te helpen. Zij kennen de gevoeligheden in de stad 
en willen dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat. 

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VAN VLUCHTELINGEN
• We voorzien een passend woningaanbod voor vluchtelingen die asiel aanvragen. 
• We voorzien meer ondersteuning van buddyprogramma’s. 
• Dringende medische hulpverlening is een recht.

VIJF. BREKEN MET HET KOLONIAAL VERLEDEN
• We laten het standbeeld van Leopold II op het stadhuis vervangen door een standbeeld van Thomas 

Kanza, de eerste Congolese student die toestemming kreeg van de KU Leuven.

VISIE
EEN. EEN OPEN STAD WAAR IEDEREEN MEETELT

De diversiteit die zich hoe langer hoe meer in onze steden installeert houdt grote troeven in, als we erin 
slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden. Er moeten voldoende sociale voorzieningen zijn, 
zodat er geen concurrentie ontstaat tussen werkende mensen. Het tekort aan werk, dienstverlening en 
sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van spanningen tussen werkende mensen. 
Om de diversiteit te doen slagen, moeten we investeren in betaalbaar wonen, betaalbare mobiliteit en 
goede sociale voorzieningen voor iedereen. Het stadsbestuur doet het tegendeel met al haar prestigepro-
jecten. Zij houdt de schaarste in stand. Zo organiseert het de concurrentie tussen de talrijke bewoners die 
recht hebben op sociale voorzieningen. De traditionele partijen reageren ook op de groeiende diversiteit 
met een verdelend wij-zij-discours, dat de opdeling in verschillende groepen versterkt.

Wij laten de stad uitstralen dat we trots zijn op onze diversiteit. Promotiemateriaal toont de stadsbewoners 
in alle kleuren en vormen. We ondersteunen evenementen die de diversiteit in de verf zetten. Iedereen mag 
weten dat we trots zijn op elke inwoner van de stad.

Om de ontmoeting tussen de culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we 
meer in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen. Buurthuizen zijn bij uitstek 
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk versterken en dus beter 
kunnen deelnemen aan de samenleving.

Terwijl bijna een derde van de Leuvenaars een migratieachtergrond heeft, is dat bij het stadspersoneel 
slechts een op tien. We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid op en voeren ambitieuze streefcijfers in 
voor de samenstelling van het stadspersoneel, ook bij de hoogste salarisschalen. Zo tonen we dat de stad 
iedereen naar waarde schat.

We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit financieel zwakkere 
gezinnen doortastend aan te pakken, onder meer via projecten zoals ‘leerrecht’, waarbij jongeren op een 
positieve manier gemotiveerd worden in hun leerproces.

Nieuwkomers hebben vaak verschillende praktische zorgen en om hun snel te laten integreren willen we 
hun een meer specifieke en optimale opvang geven. Taalcursussen op maat bijvoorbeeld zijn essentieel 
voor een snelle integratie. Naargelang de achtergrond van de nieuwkomers zijn verschillende aangepaste 
lesmethoden nodig. Om de lesmethoden tegemoet te laten komen aan de noden van deze nieuwkomers 
kan gebruik gemaakt worden van de ervaring opgedaan door de nieuwkomers die deze taalcursussen 
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reeds succesvol hebben doorlopen. Door deze ervaring te investeren in aangepaste lesmethodieken kan de 
leerperiode en bijgevolg de integratie merkbaar verkort worden.

TWEE. EEN STAD WAAR RACISME GEEN KANS KRIJGT
Racisme verdeelt mensen en zet ze tegen elkaar op. Racisme maakt het onmogelijk om samen de echte 
verantwoordelijken van onrecht en ongelijkheid aan te pakken. Wij stellen een jaarlijks actieplan op om 
racisme te bestrijden. We voorzien in antiracistische vorming van het stedelijk en onderwijzend personeel 
en in trainingen over hoe omgaan met racisme.

We openen meldpunten discriminatie om de drempel voor het indienen van een klacht zo laag mogelijk 
te maken. Vandaag durven mensen geen klacht indienen. Die drempel moet lager. We hebben een veilig 
meldpunt nodig: voor mensen zonder papieren, voor kwetsbare mensen, voor alle burgers in onze stad. Een 
meldpunt met garantie op anonimiteit. We hebben een heel eenvoudige procedure nodig, want nu is die 
vaak heel moeilijk: je moet bewijzen voorleggen, er wordt een doktersattest gevraagd, er wordt gevraagd 
zelf getuigen te zoeken. Dat is allemaal erg moeilijk. Nochtans is snelle registratie van klachten cruciaal om 
discriminatie te bestrijden. De meldpunten werken nauw samen met de stedelijke gelijkheidsdienst, die 
gepaste straffen oplegt aan wie discrimineert.

DRIE. DE GEMEENSCHAPPEN ACTIEF BETREKKEN
We verdedigen een actief intercultureel beleid, waar in de publieke ruimte een overlegde plaats is voor 
verschillende religieuze en geloofsgebonden tradities en feesten. Dat betekent dat er dialoog is en dat de 
verschillende gemeenschappen betrokken worden bij de stedelijke organisatie van religieuze feesten en 
tradities.

We willen dat de stad de verschillende gemeenschappen betrekt, en ook de ‘bruggenbouwers’ in onze 
stad. Talloze Leuvenaars zetten zich dagelijks in om het samenleven tussen de gemeenschappen vooruit te 
helpen. Het zijn experts in diversiteit, zij kennen de gevoeligheden die leven in de stad, en zij willen vooral 
dat de samenleving als geheel erop vooruitgaat.

VIER. MENSWAARDIGE OPVANG VOOR VLUCHTELINGEN

Vluchten doe je niet voor je plezier. Je wordt ertoe gedwongen om te kunnen overleven. Vandaag slaan mil-
joenen mensen op de vlucht door de groeiende klimaatcrisis, de economische crisis en de oorlogen, waar 
verschillende regeringen uit het Westen ook aan hebben bijgedragen, zoals de opeenvolgende oorlogen 
om olie in Irak, die mee aan de basis liggen van de opkomst van radicale stromingen en groeperingen. Wij 
kiezen ervoor te voorzien in een menswaardige opvang van vluchtelingen en in voldoende opvangplaatsen. 
Wie de hel heeft moeten ontvluchten, kan op onze hulp rekenen om in een veilige omgeving een tijdelijk 
onderkomen te vinden of een nieuw leven op te bouwen.

Dringende medische hulp is een mensenrecht. Wij blijven herhalen: iedereen heeft recht op dringende 
medische hulp, ook wie geen papieren heeft. Wij willen de gezondheid van de mensen prioritair maken, dat 
is ook beter voor de volksgezondheid.
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12. REGENBOOGSTAD

Van waar je ook komt, van wie je ook houdt of wie je ook bent, je bent welkom in de diverse samenleving 
die onze stad zo rijk maakt. Leuven kent een uitgebreid netwerk van organisaties voor holebi’s en transgen-
ders (LGBT+) die al jaren opkomen voor gelijke rechten en algemene aanvaarding. Door deze organisaties 
te ondersteunen in hun samenwerking met alle actoren in de samenleving – scholen, stadsdiensten, andere 
sociaal-culturele organisaties … – kunnen we alle vormen van discriminatie tegengaan en werken we aan 
een stad met plaats voor alle kleuren van de regenboog.

EEN. STERKE EN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES, DIE HUN 
EXPERTISE VOOR HONDERD PROCENT INZETTEN

• We voorzien meer structurele langetermijnondersteuning die de LGBT+-organisaties in de stad toelaat 
om op eigen initiatief actie te ondernemen zonder dat daar het fiat van het stadsbestuur voor nodig is. 

• We brengen de verschillende sociaal-culturele organisaties regelmatig in contact met elkaar en richten 
daar een ontmoetings- en samenwerkingsplatform voor op. Zo kunnen ze elkaar versterken in hun werk 
en expertise uitwisselen. 

• We stimuleren sociaal-culturele organisaties om met verschillende doelgroepen projecten op te starten 
en voorzien daar specifieke ondersteuning voor. 

TWEE. SAMEN TEGEN IEDERE VORM VAN DISCRIMINATIE
• We voorzien in psychosociale ondersteuning voor slachtoffers van haatmisdrijven. 
• Het huidige meldpunt voor discriminatie bij de dienst diversiteit en gelijke kansen moet worden uitge-

breid en nog bekender gemaakt.
• Bij veroordeling leggen we de nadruk op taakstraffen in organisaties die opkomen voor LGBT+-rechten 

of tegen seksueel geweld. 
• We steunen de initiatieven om praktijktesten uit te voeren om discriminatie op te sporen, in de eerste 

plaats op de woon- en de arbeidsmarkt.

DRIE: HET ONDERWIJS IS DÉ HEFBOOM NAAR MAATSCHAPPELIJKE 
AANVAARDING VAN LGBT+-PERSONEN

• We voorzien een inclusieve seksuele opvoeding met aandacht voor LGBT+-thema’s op aangepaste wijze 
in de lagere school en in iedere graad van het secundair onderwijs. 

• We stimuleren en ondersteunen de oprichting van leerlingenorganisaties op alle scholen naar het voor-
beeld van de gay-straight alliances waarmee leerlingen zelf acties ondernemen om racisme en discrimi-
natie op school en daarbuiten tegen te gaan

VIER. STADSDIENSTEN VAN TOPKWALITEIT DIE DE DIVERSITEIT 
WEERSPIEGELEN

• We maken werk van een communicatie die iedereen correct aanspreekt, met een beeldvorming die de 
diversiteit van de stad weerspiegelt. 

• We organiseren brede campagnes op wijkniveau die alle Leuvenaars bereiken en sensibiliseren over het 
LGBT+-thema.
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VISIE

Veel juridische discriminatie is uit de weg geruimd en op papier zouden LGBT+-personen in de stad dezelfde 
kansen moeten kunnen krijgen als iedereen. Jammer genoeg is de realiteit niet zo rooskleurig. Verbale en 
fysieke agressie op straat, op school en op het werk leggen een loden deken op het welzijn van LGBT+-
personen. Het hoge aantal suïcidale gedachten en -daden in deze groep, een op de vier heeft al een zelf-
moordpoging ondernomen, toont dat er nog veel werk aan de winkel is om te komen tot een algemene 
aanvaarding van elkaar, ongeacht genderidentiteit of seksuele geaardheid.

Die aanvaarding begint in het dagelijkse leven, op de plek waar je woont. Daarom is het een verantwoorde-
lijkheid van de stad om in te zetten op een beleid waardoor iedereen zich thuis voelt. Want in onze stad moet 
iedereen zich thuis voelen, van wie je ook houdt of hoe je je ook voelt. In onze Leuvense samenleving zijn 
er duizenden mensen voor wie het traditionele gezin van man en vrouw niet opgaat of die zich niet identifi-
ceren met hun geslacht bij de geboorte. In deze zeer diverse groep vind je lesbiennes, homo’s, biseksuelen, 
transgenders, queerpersonen, intersekse personen en nog meer. We vatten ze onder de inclusieve noemer 
LGBT+. Met de PVDA streven we naar een samenleving en een stad waar alle rechten gegarandeerd zijn.

Wij gaan voor een inclusieve stad waarin organisaties samenwerken en personen elkaar ontmoeten. We 
bouwen op alle expertise die onze stad rijk is, om deze strijd voor aanvaarding te voeren.

EÉN: STERKE EN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES, DIE HUN 
EXPERTISE VOOR HONDERD PROCENT INZETTEN

In Leuven hebben we veel troeven in handen. Al jaren zijn in onze stad vele organisaties actief die mensen 
bij elkaar brengen om op te komen voor gelijke rechten voor LGBT+-personen. Samen bezitten ze een schat 
aan ervaring en expertise. Die is onontbeerlijk om een inclusieve samenleving op te bouwen.

Het Holebihuis Vlaams-Brabant geeft aan slachtoffer te zijn van het eigen succes. Met de huidige financiële 
middelen kunnen ze hun doelstellingen niet realiseren. Het pand waar ze in verblijven barst uit zijn voegen 
en is niet toegankelijk voor mindervaliden. Wij zien in de expertise van het LGBT+-middenveld, dat elke dag 
op het terrein actief is, net de sleutel tot een inclusieve stad. Daarom willen we dat middenveld structureel 
en op lange termijn ondersteunen zodat er ruimte komt voor eigen initiatieven met een maximale impact 
op de samenleving. Zo bouwen we aan een onafhankelijk en sterk LGBT+-middenveld, dat met kennis van 
zaken aan de stad kan bouwen.

Verder heeft de stad een sterkere samenwerking tussen alle organisaties nodig in plaats van concurrentie. 
Zo is de strijd tegen racisme binnen de LGBT+-gemeenschap net zo’n uitdaging als die tegen holebi- en 
transfobie in het bedrijfsleven, de verenigingen, de sportwereld, gemeenschappen, dienstencentra enzo-
voort.

We richten een ontmoetings- en samenwerkingsplatform op zodat expertise gedeeld kan worden. We 
zetten in op projecten waarin sociaal-culturele verenigingen met verschillende doelgroepen samen aan 
de slag gaan. Door ervaringen uit te wisselen en uitdagingen samen aan te gaan, kunnen we streven naar 
aanvaarding in een veel breder deel van onze diverse stadsgemeenschap.

TWEE. SAMEN TEGEN IEDERE VORM VAN DISCRIMINATIE
Acht op de tien holebi’s en transpersonen geven aan dat ze al discriminatie ervaren hebben. Dat cijfer 
toont dat, in tegenstelling tot wat soms beweerd wordt, discriminatie nog aanwezig is in alle delen van 
de samenleving. De enige manier waarop we discriminatie van LGBT+-personen kunnen aanpakken, is er 
samen tegenin gaan.
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Onderzoek wijst uit dat de psychische weerslag bij slachtoffers van holebi- en transfobie een veel sterkere 
impact heeft dan de materiële. Voor slachtoffers van deze haatmisdrijven is het daarom een grote stap ef-
fectief aangifte te doen. Daarom installeren we in de districtshuizen heel laagdrempelige meldpunten voor 
alle vormen van discriminatie. En we richten een gelijkheidsdienst in die discriminatie voorkomt, opspoort 
en aanpakt. Verder is er een meldpunt voor discriminatie bij de dienst gelijke kansen, maar dit meldpunt 
is nog niet bekend bij het grote publiek. Ook op dit vlak zijn dus bijkomende inspanningen noodzakelijk.

Als men aangifte doet van haatmisdrijven bij politiediensten, ligt de focus dikwijls alleen op het misdrijf 
en wordt het slachtoffer aan zijn of haar lot overgelaten, met blijvende emotionele schade tot gevolg. We 
pleiten ervoor bij holebifoob en transfoob geweld ook aandacht te besteden aan een zachte opvang. Het 
best met hulp van de middenveldorganisaties die kunnen voorzien in omkadering nadien. Voor de daders 
van deze agressie geven we de voorkeur aan taakstraffen bij organisaties die opkomen voor holebi’s en 
transgenders of die strijden tegen seksueel geweld.

Om deze discriminatie tegen te gaan zetten we in op praktijktesten, analoog met de praktijktesten in de 
strijd tegen racisme en seksisme.

DRIE. HET ONDERWIJS IS DÉ HEFBOOM NAAR MAATSCHAPPELIJKE 
AANVAARDING VAN LGBT+-PERSONEN

Voor het onderwijs in de stad is een grote rol weggelegd in de brede maatschappelijke aanvaarding van 
LGBT+-personen. Pesterijen op de speelplaats zijn schering en inslag, en het woord ‘homo’ is nog altijd het 
meest gebruikte scheldwoord. België scoort ook barslecht wat mentaal welzijn bij LGBT+-jongeren betreft. 
Een open, positief klimaat op scholen rond seksualiteit en genderidentiteit is daarom essentieel.

We zien dat seksuele opvoeding tot een minimum beperkt wordt en dat het daarbij vaak alleen gaat over 
het reproductieve en over contraceptie. Het LGBT+-thema komt maar zelden expliciet aan bod, en dan nog 
op individueel initiatief van een leerkracht. Op deze manier is het onmogelijk om het thema grondig met 
jongeren te bespreken en zo holebi- en transfobie te bannen.

Daarom willen we het LGBT+-thema op aangepaste manier opnemen en een progressieve seksuele opvoe-
ding voorzien in alle lagere scholen van het stedelijk onderwijs en in iedere graad van alle richtingen in het 
middelbaar onderwijs. We promoten het gebruik van speciaal ontworpen educatieve mappen. De scholen 
en leerkrachten krijgen daar ondersteuning voor van experts uit het LGTB+-middenveld.

Daarnaast zetten we in op het oprichten van jongerenorganisaties naar het voorbeeld van de gay-straight 
alliance groepen in enkele scholen in West-Vlaanderen en Nederland. Daarbij worden jongeren geholpen 
op te komen voor een inclusieve school, vrij van elke discriminatie.

Voor deze projecten investeren we in een coördinator die de middenveldorganisaties structureel onder-
steunt. Deze coördinator kan de trainingen en trajecten op stadsscholen helpen begeleiden, in samenwer-
king met middenveldorganisaties die bekwaam zijn om te werken aan een school zonder discriminatie. De 
coördinator kan samen met de leerkrachten ook jongerenorganisaties ondersteunen in hun werking en 
actie.

VIER. STADSDIENSTEN VAN TOPKWALITEIT DIE DE DIVERSITEIT 
WEERSPIEGELEN

De stadsdiensten hebben een voorbeeldfunctie te vervullen in inclusieve communicatie en dienstverlening, 
met respect voor iedere Leuvenaar. Je genderidentiteit komt niet noodzakelijk overeen met je geboortege-
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slacht, of je voelt je niet echt man noch vrouw. In onze dagelijkse omgang hebben we de neiging mensen 
als man of vrouw te categoriseren, maar als we willen dat dienstverlening niet afhangt van je geslacht of 
genderidentiteit, is het dan noodzakelijk daarachter te vragen? Is het bijvoorbeeld echt nodig te vragen 
naar je geslacht bij de aanvraag van een parkeerkaart of de aangifte van een fietsdiefstal? Wij willen de 
stadsdocumenten doorlichten op inclusieve taal. We willen werken aan een genderneutrale dienstverlening 
om echte inclusiviteit mogelijk te maken. We streven ernaar dat de stadsmedewerkers de diversiteit van de 
Leuvense bevolking weerspiegelen.

We zetten in op stedelijke campagnes die de verschillende aspecten van de LGBT+-gemeenschap in beeld 
brengen. Deze campagnes zijn laagdrempelig en breed en proberen verschillende plaatsen in de stad en 
haar deelgemeentes te bereiken. Zo worden mensen bereikt die buiten de scope van de traditionele Pride 
vallen.
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13. STAD ZONDER SEKSISME

PVDA streeft naar een samenleving waarin de gelijkheid tussen vrouwen en mannen werkelijkheid is. In 
die samenleving hebben vrouwen een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en is de loonkloof weggewerkt. 
Vrouwen zijn er veilig en vrij van seksisme en geweld. Ze hebben tijd en ruimte om zich ten volle te ont-
plooien zonder druk van traditionele rollenpatronen. De bestaande ongelijkheid wegwerken, vertrekt vanuit 
maatschappelijke keuzes op alle niveaus van de samenleving. De stad heeft hiervoor heel wat sleutels in 
handen. PVDA wil een Leuven zonder seksisme. Een stad die ongelijkheid en discriminatie effectief aan-
pakt. Een stad waar iedereen thuis is.

WAT WILLEN WE
EEN. WE INVESTEREN IN GEWELDPREVENTIE

• We willen meer inzetten op seksuele en relationele vorming op school. Preventie van seksisme en van 
geweld tegen vrouwen begint op jonge leeftijd. 

• De stad moet een genderneutrale cultuur uitdragen. Ze geeft geen steun aan projecten die de integriteit 
van vrouwen schenden. Ze bant seksistische reclame uit het straatbeeld. 

• We verhogen de veiligheid van vrouwen in de publieke ruimte door aangepaste verlichting van straten 
en parken. 

TWEE. WE INVESTEREN IN HULPVERLENING VOOR VROUWEN DIE 
HET SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD OF SEKSISME

• We zorgen voor goed opgeleid politie-onthaal voor slachtoffers van geweld en genoeg vrouwelijke agen-
ten om de klachten in te dienen. We zetten de bestrijding van intrafamiliaal geweld hoog op de agenda. 

• We maken meer middelen vrij voor vrouwenopvang (vluchthuizen) bij het Centrum Algemeen Welzijns-
werk (CAW) Leuven. 

• We hanteren als stad een strikte gedragscode en stellen in alle stadsdiensten een vertrouwenspersoon 
aan. 

DRIE. GEEN DISCRIMINATIE TEN OPZICHTE VAN VROUWEN
• We geven financiële ondersteuning aan lokale vzw’s die aan basiswerk doen met vrouwen. 
• We voorzien gratis en propere toiletten die altijd open en voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor 

personen in een rolstoel. Te gen de tendens om op sommige plaatsen enkel toiletten voor mannen 
te voorzien.

• We voorzien voldoende voedings- en verzorgingsruimtes voor baby’s en peuters. 

VIER. MAAK VAN ZORGTAKEN EEN KEUZE, GEEN VERPLICHTING OF 
NOODZAAK 

• We breiden de publieke kinderopvang verder uit zodat deze ook rekening houdt met late en vroege 
shifts, onregelmatige werkuren en inkomen, ook in het weekend. 

• We breiden de opvang voor zieke kinderen uit. 
• We mikken op meer openbare en betaalbare rusthuizen voor onze ouderen. 
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• We investeren in meer plaatsen bij publieke zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking of men-
sen die er nood aan hebben

VISIE

De stad heeft een rol in het wegwerken van de genderongelijkheid en het seksisme. Om die rol op te nemen 
moet ze investeren in het maatschappelijk weefsel. Ze moet seksisme en geweld tegen vrouwen aan-
pakken, zowel preventief als bij de opvang van de slachtoffers ervan. Ze moet discriminaties wegwerken.

Een sterk sociaal weefsel is de voorwaarde om vrouwen volop te laten deelnemen aan het openbare leven 
en de arbeidsmarkt. Sterke openbare diensten nemen veel zorgtaken op die anders bij het gezin, en vooral 
bij de vrouwen, blijven liggen.

Het seksisme en het geweld tegen vrouwen komt meer en meer in de actualiteit. De beweging rond #MeToo 
heeft blootgelegd hoe diep dat probleem in de samenleving geworteld is. Het doet zich voor bij mensen van 
alle achtergronden en van alle sociale statussen. Wie seksisme en geweld tegen vrouwen wil aanpakken, 
moet inzetten op preventie in de gehele samenleving en werken aan een algemene mentaliteitswijziging. 
En wel vanaf de kindertijd. Daarom is uitgebreide seksuele en relationele vorming op school zo belangrijk.

De stad moet ervoor zorgen dat hulpverlening en opvang toegankelijk en kwaliteitsvol zijn, met voldoende 
capaciteit en dat middenveldorganisaties die werken met vrouwen voldoende steun krijgen.

EEN. WE INVESTEREN IN PREVENTIE VAN GEWELD TEGEN 
VROUWEN

Met een brede en adequate preventie pakken we het probleem bij de wortel aan. Want we hebben een 
mentaliteitswijziging nodig. Vermits het probleem maatschappijbreed is, moeten we het ook maatschap-
pijbreed aanpakken. Preventie begint vanaf de kindertijd, door seksuele en relationele vorming in het 
onderwijs hoog op de agenda te plaatsen. Deze vorming staat ingeschreven in de vakoverschrijdende 
eindtermen maar door gebrek aan tijd en aan middelen is het voor scholen soms moeilijk daar echt op in te 
zetten. Het stadsbestuur kan langlopende en schoolbrede projecten van seksuele en relationele vorming 
ondersteunen.

Preventie, dat is ook: zelf een vrouwvriendelijke cultuur uitdragen. Projecten die de integriteit van vrouwen 
schenden, kan de stad dan ook niet steunen. Ze dient seksistische reclame uit haar straatbeeld te weren. 
Zo was er de campagne van de datingsite ‘rich meets beautiful’ die studentes in contact brengt met rijke 
mannen, met reclamewagens aan de campus van universiteitssteden. De stad sprak zich hier tegen uit en 
dat is een goede zaak, dat moet verdergezet worden.

TWEE. WE INVESTEREN IN HULPVERLENING VOOR VROUWEN DIE 
HET SLACHTOFFER ZIJN VAN GEWELD OF SEKSISME

Slachtoffers van geweld en seksisme hebben recht op een betaalbare en goede hulpverlening. Dat laten we 
niet over aan een gecommercialiseerde hulpverlening. Na de #MeToo-getuigenissen besloot de regering 
drie Zorgcentra na Seksueel Geweld te openen waar slachtoffers terechtkunnen voor medische en psycho-
logische zorg, forensisch onderzoek, het neerleggen van een klacht en opvolging nadien. Een goed initiatief 
maar drie centra voor heel België, dat is onvoldoende. Geen wonder dat ze een grotere toeloop kennen dan 
verwacht. Er is in elke provincie zo’n centrum nodig. Daarom vragen we er ook een in Leuven.
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De meeste vrouwen die slachtoffer zijn van geweld geven dat niet aan bij de politie. Ze aarzelen dikwijls 
uit vrees dat ze er met hun verhaal niet terecht kunnen. Personeel van slachtofferonthaal moet daarom een 
specifieke opleiding krijgen. Ook de nabijheid van een politiekantoor speelt hier een rol. We vragen dan ook 
dat het kantoor op de grote markt opnieuw geopend wordt.

Vluchthuizen zijn een levensbehoefte voor vrouwen die aan een gewelddadige situatie willen ontsnappen. 
Het kan niet dat er dan plaatsgebrek is. De stad moet meer middelen vrijmaken voor vrouwenopvang via 
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en meer opvangplaatsen voorzien.

DRIE. GEEN DISCRIMINATIE TEN OVERSTAAN VAN VROUWEN
Een vrouwvriendelijke stad bevordert de gelijkheid en past ze toe in haar eigen werking. Daar hoort de 
gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij, door middel van quota, in de bestuursraden van 
de stadsbedrijven.

Lokale vzw’s werken met vrouwen in de strijd tegen discriminatie, in de preventie van geweld en seksisme, 
in de opvang van slachtoffers enzovoort. Ze hebben een belangrijke emancipatorische rol. De stad moet die 
rol waarderen. Ook deze vzw’s hebben meer middelen nodig om die rol waar te maken.

Wie dringend een plasje moet maken, kan in veel gevallen alleen terecht in horecazaken of winkels. Plassen 
doe je dan tegen betaling. Er zijn te weinig openbare toiletten, zeker voor vrouwen.

Wie met een baby of peuter de stad in trekt, heeft weinig mogelijkheden om het kindje rustig te verschonen 
of te voeden. Waar warm je een flesje of een papje op? Waar kan je rustig borstvoeding geven? Borstvoe-
ding is een natuurlijk gebeuren dat overal in de openbare ruimte mogelijk moet zijn. Daarnaast kunnen 
aparte borstvoedingsruimtes nuttig zijn voor moeders die hun kind in alle rust willen voeden.

VIER. MAAK VAN ZORGTAKEN EEN KEUZE, GEEN VERPLICHTING OF 
NOODZAAK

Vrouwen nemen nog steeds het merendeel van de zorgtaken op zich. Goede en sterke publieke dienstverle-
ning ontlast de gezinnen en de vrouwen. De stad heeft veel ingezet op kinderopvang de laatste jaren, maar 
het blijft voor veel jonge ouders een probleem betaalbare kinderopvang te vinden. Daarom organiseren we 
de uitbreiding van goede en betaalbare kinderopvang van de stad. De kinderopvang moet ook op maat zijn 
van het werk van de ouders. Late en vroege shifts of weekendwerk maken het moeilijker om kinderopvang 
te voorzien. Kinderopvang moet ook mogelijk zijn op deze uren en in het weekend. Daarbovenop moet er 
speciale opvang worden voorzien voor kinderen die ziek zijn waardoor ouders niet verplicht thuis moeten 
blijven en garantie hebben dat er gezorgd wordt voor hun ziek kind.

Vrouwen nemen ook een belangrijke rol in het zorgen voor ouderen of andere leden van het gezin op 
zich. Het gebrek aan plaatsen in betaalbare rusthuizen of instellingen voor mensen met een beperking of 
mensen die er nood aan hebben, betekent dus een extra last voor de vrouwen die deze zorgrol op zich 
nemen. De stad moet dit gebrek aan plaatsen aanpakken.
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14. TOEGANKELIJKE STAD

Ongeveer 15 procent van de wereldbevolking gaat met een beperking door het leven. Auditieve, visuele, 
motorische of verstandelijke beperkingen zijn een keiharde realiteit voor meer dan een miljard mensen. 
We maken van Leuven een toegankelijke stad, waar alle inwoners en bezoekers gelijkwaardig en onaf-
hankelijk toegang hebben tot de gebouwen, de openbare ruimte, de dienstverlening en de communicatie. 
Iedereen kan er goed, gemakkelijk en betaalbaar wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, 
zich verplaatsen en ontspannen. Ook de inwoners en bezoekers met een beperking. Dat is de geest van het 
VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. België ratificeerde dat verdrag in 2009. 
Het pleit ervoor dat personen met een beperking volledig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de 
samenleving.

WAT WE WILLEN
EEN. TOEGANKELIJKE STADSGEBOUWEN

• Alle hindernissen die het mensen met beperkingen moeilijk maken, verwijderen we. Dit doen we niet al-
leen in de administratieve gebouwen, maar ook in de scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, jeugd-
lokalen, sporthallen, zwembaden, culturele centra, stadsparken enzovoort.

• We gebruiken die kennis bij de bouw van nieuwe gebouwen. Dat is beter en goedkoper dan achteraf 
fouten te moeten rechtzetten. 

TWEE. TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE
• Ook in iedere publiek toegankelijke ruimte vermijden en verwijderen we hindernissen die verplaatsingen 

bemoeilijken of verhinderen. We moedigen eigenaars van winkels en horecazaken aan hun zaken maxi-
maal toegankelijk te maken, ook de toiletten. 

• We letten op voldoende kleurcontrast bij de inrichting van gebouwen en bij de aanleg van straten en 
pleinen, zodat slechtzienden er hun weg vinden. 

• We zorgen voor voldoende goed toegankelijke openbare toiletten. 

DRIE. DIENSTVERLENING
• We willen investeren in de vorming en opleiding van het stadspersoneel over hoe vlot om te gaan met 

mensen met een beperking. 
• We willen voldoende personeel in alle stadsdiensten en stadsorganisaties om mensen met een beper-

king te begeleiden.
• Wij willen verenigingen financieel aanmoedigen om de barrières voor personen met een handicap weg 

te werken.

VIER. MOBILITEIT
• Mensen met een handicap moeten mobiel kunnen zijn met de grootst mogelijke mate van zelfstandig-

heid. 
• We zorgen voor een aangepaste inrichting van straten, stoepen en oversteekplaatsen. Bij werkzaamhe-

den zorgen we voor een goede doorgang op stoepen en bij oversteekplaatsen. 
• Er moeten voldoende voorbehouden parkeerplaatsen zijn, met controle op misbruik. 
• Als wegbeheerder is de stad verantwoordelijk voor de aanleg van bushaltes. We werken drempels weg 
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en maken haltes beter toegankelijk. 
• We zorgen voor een aanbod van aangepast vervoer voor inwoners die het openbaar vervoer niet kunnen 

gebruiken.

VIJF. AANGEPASTE HUISVESTING
• Iedereen heeft recht op een aangepaste woning. De wachtlijsten voor assistentiewoningen en focuswo-

ningen worden versneld weggewerkt. 
• Nieuwe sociale woningen worden gebouwd volgens het principe van Universal Design. Ze zijn toegan-

kelijk voor rolstoelgebruikers en kunnen gemakkelijk aangepast worden voor mensen met beperkingen 
zoals blinden, slechtzienden, doven, etc.

• De stad treedt hard op tegen discriminatie van mensen met een beperking op de private huurmarkt. 

ZES. ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING
• We pleiten voor inclusief onderwijs. Dat veronderstelt niet alleen fysieke toegankelijkheid maar ook extra 

ondersteuning voor leerkrachten en aandacht voor een goed leerlingenvervoer. 
• We willen de quota van tewerkstelling van mensen met een beperking in de stadsdiensten optrekken 

naar 5 procent. We willen een goed diversiteitsplan waar kandidaten met een handicap een eerlijke kans 
krijgen om hun talent in dienst te stellen van de stad, op alle niveaus.

• Wij willen dat de stad voldoende opdrachten toewijst aan beschutte werkplaatsen. Dat mag niet gebeu-
ren ten koste van reguliere tewerkstelling. De werknemers uit beschutte werkplaatsen mogen ook niet 
in concurrentie staan met gewone werknemers of hetzelfde werk doen tegen slechtere betaling.

VISIE

De PVDA kiest voor een inclusieve stad: een stad waar iedereen de kans krijgt op een goed, menswaardig 
leven. Willen we dat ook bieden aan Leuvenaars met een beperking, dan zijn daar inspanningen voor nodig.

Het internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) erkent de noodzaak 
om de mensenrechten van alle personen met een beperking te bevorderen en te beschermen. Het beleid 
van onze stad moet daaraan beantwoorden. Een beperking wordt een handicap door een onaangepaste 
omgeving. Concrete aanpassingen kunnen in specifieke situaties nodig zijn om obstakels weg te werken 
zodat personen met een beperking ook kunnen deelnemen aan een activiteit, de arbeidsmarkt, een scho-
ling, of ook kunnen genieten van een dienst.

Toegankelijkheid van de volledige omgeving, van vervoer, van informatie en communicatie en van voorzie-
ningen of aangeboden diensten is een recht voor alle personen met een beperking, welke dan ook. Onder 
een integraal toegankelijke publieke ruimte verstaan we een publieke ruimte die iedereen moet kunnen 
bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen op een gelijkwaardige en zelfstandige manier. Dat lijkt een 
vanzelfsprekendheid, maar in de praktijk zien we dat mensen met een beperking nog op veel hindernissen 
stoten.

Aanpassingen aan de publieke omgeving komen niet alleen personen met een beperking ten goede. Ook 
mensen die zich om allerlei redenen minder goed kunnen verplaatsen omwille van bijvoorbeeld een kwet-
suur, het dragen van boodschappen of het duwen van een kinderwagen worden beperkt in hun bewe-
gingsvrijheid. Degelijke stoepen en veilige oversteekplaatsen zijn voor iedereen een goede zaak! En voor 
veel oudere mensen is het een groot voordeel om in gemakkelijk begrijpbare taal te communiceren. Een 
integraal toegankelijke publieke ruimte vormt de sleutel tot een volwaardige maatschappelijke integratie 
en participatie van iedereen en getuigt van respect voor mensen.
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EEN. TOEGANKELIJKE STADSGEBOUWEN

De toegankelijkheid van administratieve gebouwen, scholen, sport- en culturele infrastructuur moet vanuit 
de toegankelijkheid voor mensen met een beperking ingevuld worden. Deze bekommernis moet er zijn van 
bij de start van ieder project. Aanpassen achteraf is moeilijker, minder efficiënt en duurder.

TWEE. TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE
Ook de openbare weg blijft voor velen een (soms letterlijke) valkuil: slecht onderhouden stoepen, moeilijke 
oversteekplaatsen, onoverkomelijke hinder aan bouwwerven.

Er is onvoldoende toezicht op de naleving van de regelgeving zoals bij het plaatsen van terrassen op pu-
bliek terrein, bij bouwwerven waar het voetpad wordt gebruikt, bij de aanleg van geveltuintjes, bij rode 
brievenbussen van bpost enzovoort. De wettelijke bepalingen zijn er, maar er is te weinig controle en zo 
nodig verbalisatie bij overtredingen. Zo blijven hindernissen op voetpaden en pleinen bestaan.

DRIE. DIENSTVERLENING
Dienstverlening en bijstand aan mensen met een beperking vereist kennis en vaardigheid om hen op een 
correcte manier te helpen. Geduld en tijd zijn daarbij essentieel. Dat veronderstelt voldoende personeel met 
de nodige tijd en vaardigheden om deze diensten te verlenen.

Wij willen dat mensen met een beperking meer actief worden opgezocht en geïnformeerd over de be-
staande dienstverlening. Zij hebben er dikwijls geen weet van of durven er soms geen beroep op doen.

VIER. MOBILITEIT
Mobiliteit blijft voor veel mensen met een beperking moeilijk. Gebouwen kunnen dan al toegankelijk zijn, 
de mensen moeten er ook nog geraken. De toegang en het gebruik van het openbaar vervoer blijven 
pijnpunten: te hoge opstap, bereikbaarheid van de haltes… De Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) 
schrijft: ‘83 procent van de bussen van De Lijn is toegankelijk. Toch kunnen maar heel weinig mensen met 
mobiliteitsproblemen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Dat komt door de ontoegankelijkheid van 
de haltes: maar 10 procent van de haltes in Vlaanderen is toegankelijk.’ De vereniging roept op: ‘Het is de 
gemeente die verantwoordelijk is voor de haltes. Dus jij en je partij kunnen hier echt het verschil maken! In 
2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Zet de toegankelijkheid van haltes in je gemeente op het partij-
programma en pas jaarlijks minstens één halte aan. Zo bouw je mee aan openbaar vervoer voor iedereen!’ 
Er zijn onvoldoende gereserveerde parkeermogelijkheden voor mensen met een beperking en ze worden 
dikwijls niet gerespecteerd. Daar is onvoldoende controle op. Dit moet veranderen.

VIJF. AANGEPASTE HUISVESTING
Heel wat mensen met een beperking bevinden zich in één van de volgende situaties: Ofwel hebben ze 
niet zelf kunnen kiezen waar ze wonen, ofwel hebben ze een woning die onvoldoende aangepast is. Voor 
mensen met een beperking is het heel moeilijk is om een deftige woonplaats te vinden. Jonge mensen in 
een rolstoel belanden op het einde van hun revalidatie in een rusthuis of bij hun ouders, terwijl velen van 
hen zeer graag zelfstandig willen wonen. Dit kan alleen als er voldoende aangepaste woningen zijn. De 
stad speelt hierin een cruciale rol. De PVDA wil dat de stad het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen 
garandeert voor al haar inwoners, dus ook voor mensen met een beperking.

ZES. ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING
Kinderen met een beperking genieten nog altijd niet dezelfde kansen op degelijk onderwijs in hun eigen 
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omgeving als kinderen zonder beperking. Jongeren met een beperking hebben de helft minder kans hoger 
onderwijs te volgen dan jongeren zonder beperking. Werkzoekenden met een beperking zijn niet alleen 
oververtegenwoordigd in de statistieken, een groot deel van hen is in die statistieken gewoonweg niet 
zichtbaar omdat ze niet officieel als werkzoekende geregistreerd zijn.

Vijf procent tewerkstelling in de stadsdiensten voor mensen met een beperking is een minimum, omdat 
vijftien procent van de bevolking met een beperking leeft. Met de nodige aanpassingen in uurroosters en 
werkposten is tewerkstelling vaak een haalbare kaart.
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15. DE RIJKDOM ACTIVEREN VOOR 
DE SOCIALE EN ECOLOGISCHE 
NODEN VAN DE STAD

FINANCIEEL GEZONDE STAD

Een begroting maken is keuzes maken. Waar haal je het geld vandaan? En waar gaat het geld naartoe? Nie-
mand wil het geld door deuren en ramen gooien en niemand wil een torenhoge schuldenberg. In een rijke 
stad als Leuven zijn echter alle middelen aanwezig om de sociale en ecologische investeringen te doen die 
vandaag nodig zijn voor haar bewoners. Maar dan moeten de keuzes die je maakt over waarin je investeert 
wel keuzes op mensenmaat zijn. Je moet als stadsbestuur ook de rijkdom durven activeren. Het huidige 
bestuur kiest er voor om een groot deel van haar inkomsten halen uit dure stadsdiensten en taksen die de 
minstbedeelden het hardste voelen. Dat willen we omkeren zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
dragen. Een ‘sterksteschoudertaks’ voor grote bedrijven zoals AB Inbev, KBC en Imec geeft ons de ruimte 
om te investeren in betaalbaar wonen, armoedebestrijding, klimaat, zorg en mobiliteit.

WAT WE WILLEN

EEN. ANDERE PRIORITEITEN, OP MAAT VAN MENS EN MILIEU

• We besparen op grote uitgaven aan anti-ecologische of antisociale prestigeprojecten zoals de nieuwe 
autoparking onder Den Bruul.

• We bevriezen het budget voor citymarketing
• We investeren prioritair in betaalbaar wonen, armoedebestrijding, klimaat, zorg en mobiliteit

TWEE. STERKSTE SCHOUDERS, ZWAARSTE LASTEN

• We voeren een ‘sterksteschoudertaks’ in voor grote bedrijven op Leuvens grondgebied zoals AB Inbev, 
KBC en Imec. Kleine ondernemers worden vrijgesteld.

• We verlagen de prijs van huisvuil, bewonerskaart en het stedelijk rusthuis en zetten een algemene stop 
op prijsverhogingen voor zwemmen, bibliotheek en containerpark.

• We draaien de verlaging van de stadsbelasting naar 6,7 % terug naar 7,5% zoals in het begin van de 
vorige legislatuur en in andere centrumsteden

• Verhuurders met meer dan 5 huizen laten we meer onroerende voorheffing betalen. 

DRIE. STRIJD VOOR EEN HERFINANCIERING VAN DE GEMEENTES
• We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om de dotatie voor het Gemeentefonds met 15 procent 

op te trekken.
• We dringen bij de federale overheid aan op een herziening van de berekening van de personenbelasting 

zodat men weer rekening houdt met de inkomens uit vermogen.
• We dringen bij de federale overheid aan op het invoeren van een miljonairstaks.

MAAK LEUVEN
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VISIE

Een begroting is in ten eerste een kwestie van prioriteiten. We besteden de middelen in eerste instantie 
aan betaalbaar wonen, armoedebestrijding, klimaat, zorg en mobiliteit. We besparen op grote prestigepro-
jecten en citymarketing. Ten tweede willen we de rijkdom aanspreken daar waar hij aanwezig is. Met een 
‘sterksteschoudertaks’ vragen we een extra bijdrage van de grote bedrijven op het Leuvense grondgebied. 
Ten derde bouwen we aan krachtsverhoudingen voor een koerswijziging die verder gaat dan het lokale ni-
veau en pleiten we voor een herfinanciering van de gemeenten. Zo gaan we voor een stad op mensenmaat, 
in plaats van op centenmaat.

Durven investeren in de noden van de Leuvenaars brengt tenslotte op lange termijn ook nieuwe inkomsten 
of verminderde uitgaven met zich mee. Een regionaal energiebedrijf brengt geld op dat opnieuw kan geïn-
vesteerd worden in klimaatprojecten. De oprichting van een Leuvense woonmaatschappij die zelf instaat 
voor de bouw, renovatie en isolatie van de woningen is een rendabele onderneming, op maat van de 
samenleving. Gratis openbaar vervoer trekt extra bezoekers naar de stad en drukt op termijn de kosten voor 
gezondheidsuitgaven naar beneden.

EEN. ANDERE PRIORITEITEN, OP MAAT VAN MENS EN MILIEU
Met het huidige budget van jaarlijks meer dan 200 miljoen euro valt al heel wat te doen. Zeker als je weet 
dat we het afgelopen jaar afsloten met een begrotingsoverschot van 10 miljoen euro en we er 6,7 miljoen 
euro bij krijgen omdat we de kaap van de 100.000 inwoners hebben overschreden. Wij vertrekken daarvoor 
vanuit de noden van de Leuvenaars. Voor de PVDA moet er prioritair geïnvesteerd worden in betaalbaar 
wonen, armoedebestrijding, klimaat, zorg en mobiliteit. Dat is ook wat de meer dan 2000 Leuvenaars zelf 
als belangrijkste thema’s aangaven in onze Grote Bevraging. Concreet kunnen deze overschotten dienen 
om te investeren in de bouw van sociale woningen en de oprichting van een openbaar energiebedrijf.

Anderzijds kunnen we ook op een aantal grote uitgaven besparen. Terwijl de stad vandaag duur parkeren 
probeert te verkopen als een manier om het bezit van de auto te ontmoedigen, maakt ze budgettaire 
keuzes met een veel grotere impact die exact in de omgekeerde richting gaan. Zo wil men 30 miljoen in-
vesteren in een nieuwe autoparking onder den Bruul. Met dat geld kunnen we 10 jaar lang gratis openbaar 
vervoer betalen. 

“Er moet in de volgende legislatuur meer geld gaan naar de marketing van de stad” zei Mohammed Ri-
douani (Sp.a) op het debat van UNIZO. Dat past bij de marktvisie op de stad waarin steden internationaal 
met grote prestigeprojecten concurreren om de 3 B’s aan te trekken: Business, Brains en Bezoekers. Die 
drie koopkrachtige B’s krijgen voorrang op de vierde B, de bewoners. De stad is een product geworden 
om te verkopen aan investeerders, bedrijven en toeristen. ‘I Love New York’, ‘I Love Amsterdam’, ‘Leuven 
eeuwenoud, springlevend’. De logica is die van de trickle down geography: de rijkdom zal wel doorsijpelen. 
Als je investeert in rijke toeristen, grote evenementen en prestigeprojecten en enkele prestigieuze prijzen 
in de wacht sleept dan zou uiteindelijk iedereen daar beter van moeten worden. Maar niets is minder waar! 
Het succes sijpelt niet door naar alle burgers, integendeel: het komt alleen de toplaag ten goede. Rijk wordt 
opnieuw rijker, arm wordt armer. En de allerarmsten worden verder naar de rand van de stad gedreven. Ook 
hier geldt dat je elke euro maar één keer kan uitgeven. In plaats van te investeren in het aantrekken van 
rijke bedrijven en bezoekers kiezen we met de PVDA voor het optrekken van het leefloon en het betaalbaar 
maken van de rusthuizen. Want dat zijn maatregelen die echt de armoede aanpakken en daar wordt uitein-
delijk echt iedereen beter van.

TWEE. STERKSTE SCHOUDERS, ZWAARSTE LASTEN
De PVDA meent dat het grootbedrijf moet bijdragen aan de stadsbegroting. Bedrijven maken gebruik van 
transportinfrastructuur, van onderzoek aan de universiteit en van sociale voorzieningen als tijdelijke werk-
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loosheid. Zonder die collectieve voorzieningen kunnen zij hun activiteiten niet uitvoeren en hun winsten 
niet verzekeren. Het is dan ook logisch dat ze een navenante bijdrage leveren aan de stadsfinanciën. De 
sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. In Leuven bestaat echter in tegenstelling tot 10 
van de 12 andere centrumsteden geen oppervlaktetaks of drijfkrachttaks voor grote bedrijven die op haar 
grondgebied gevestigd zijn zoals AB INbev, KBC of Imec. Een drijfkrachttaks belast bedrijven per gebruikte 
KwH door hun motoren, een oppervlaktetaks per m² grondgebied van de stad waar ze gebruik van maken. 
De gemeente Zwijndrecht haalt 23 procent van haar inkomsten van een drijfkrachttaks voor grote bedrijven.

Leuven heeft op haar grondgebied een aantal grote bedrijven zoals AB Inbev, KBC en Imec. Door de op-
pervlakte en drijfkracht te belasten zou een deeltje van de rijkdom die daar -mede dankzij de stad- gecre-
eerd wordt, worden geactiveerd. Verder stellen we voor om de belasting op leegstand te verdubbelen, 
de onroerende voorheffing te verhogen voor verhuurders met meer dan 5 huizen en te bekijken of we de 
opcentiemen op reclameborden kunnen verhogen. Kleine bedrijven zoals de plaatselijke bakker worden 
zo veel mogelijk vrijgesteld. In ons voorstel verhogen we enkel de bijdragen van bedrijven, grondspecu-
lanten, grote vervuilers en banken. Dat is een kwestie van rechtvaardigheid. Daarom zouden geven we de 
gebundelde belastingverhoging voor deze groep de naam ‘sterksteschoudertaks’. Die zou -naar schatting- 
jaarlijks 5 miljoen euro kunnen opbrengen.

De stad verlaagde tijdens de afgelopen legislatuur tot tweemaal toe de stadsbelastingen. “Elk gezin wint 
daardoor een winkelkar” juichte schepen Carl Devlies. Maar dat klopt helemaal niet. Belastingen worden 
berekend op basis van het inkomen. De allerrijksten zullen dus meerdere winkelkarren kunnen vullen, arme 
gezinnen profiteren daar veel minder van. Aan de andere kant is Leuven tegelijkertijd wel kampioen wat 
dure stadsdiensten betreft. Die treffen de inwoners met weinig geld het hardst. Een gezin met een laag 
inkomen, zal immers evenveel moeten betalen voor zwembad, huisvuil en bewonerskaart als een gezin met 
een hoog inkomen. Maar voor dat eerste gezin is het wel een stevigere hap uit hun budget. We draaien de 
verlaging van de stadsbelasting terug om de asociale vlaktaksen op stadsdiensten te kunnen verlagen. We 
zetten een algemene stop op prijsverhogingen voor zwemmen, bibliotheek en containerpark en verlagen 
de prijs van huisvuil, bewonerskaart en het stedelijk rusthuis.

DRIE. EEN HERFINANCIERING VAN HET GEMEENTEFONDS
Als we alle ambities in dit programma waar willen maken zullen we een koerswijziging moeten afdwingen 
die verder gaat dan Leuven alleen. De neoliberale visie op de stad is geen lokaal probleem. Net als voor 
betaalbaar wonen of armoedebestrijding ligt ook op het vlak van fiscaliteit de verantwoordelijkheid naast 
het stadsbestuur ook bij de andere beleidsniveaus. We zullen het niet cadeau krijgen. We zullen op straat 
moeten komen, krachtsverhoudingen opbouwen, actie voeren om verandering af te dwingen, samen met 
andere progressieve steden.

We willen dat Leuven standpunt inneemt voor de invoering van een miljonairstaks. Die taks treft enkel de 
2% allerrijkste gezinnen die een vermogen bezitten boven de 1 miljoen euro, met vrijstelling van de eerste 
woning ter waarde van 500.000 euro. Het is een progressieve belasting met een aanslagvoet van 1 procent 
voor het deel boven de 1 miljoen euro, 2 procent voor het deel boven de 2 miljoen euro en tot slot 3 procent 
voor het deel boven de 3 miljoen euro. Dat is meer dan een louter symbolische bijdrage, maar zou jaarlijks 
8 miljard euro kunnen opbrengen.

Tot begin jaren 70 haalden de meeste gemeenten nog meer dan de helft van hun inkomsten uit het Gemeen-
tefonds, vandaag is dat slechts 20%. De PVDA wil dat meer financiële middelen van de Vlaamse overheid 
naar de stijgende behoeften van de gemeenten. gaan. De dotaties van het Gemeentefonds worden tot in 
2020 jaarlijks met 3,5% procent verhoogd, daarna met het inflatiepercentage. Gezien de onderfinanciering 
van de steden en gemeenten stellen we voor om dat budget met 15 procent aan te vullen. Dat zou voor 
Leuven een meerinkomst van ongeveer 9 miljoen betekenen.
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De fiscus ontziet personen met grote vermogens. De belastingen op inkomsten uit vermogen (roerende 
voorheffing) worden niet vermeerderd met gemeentelijke opcentiemen zoals dat wel het geval is met de 
personenbelasting op de lonen en uitkeringen. Al wie zijn of haar inkomen voornamelijk uit fortuin verkrijgt, 
betaalt daar dus geen gemeentelijke belastingen op. Een herziening van de berekening van de personen-
belastingen zodat in de toekomst ook met inkomsten uit de grote fortuinen rekening wordt gehouden, 
dringt zich op. We stellen voor om een belasting te heffen vanaf kapitaalopbrengsten hoger dan 10.000 
euro zodat kleine spaarders niet getroffen worden. (Een opbrengst van 10.000 euro veronderstelt al een 
kapitaal van één miljoen euro met 1 procent opbrengst). Zo kunnen de gemeenten hun inkomsten verhogen 
en dragen de allerrijksten daar ook toe bij.

96 STADSPROGRAMMA LEUVEN 2018



STADSPROGRAMMA LEUVEN 2018 97



98 STADSPROGRAMMA LEUVEN 2018





VLEUGELSGEEF ONS

⊲ KIES EEN AFFICHE EN HANG ZE UIT

⊲ LIKE & SHARE ONZE VISUALS OP  

DE SOCIALE MEDIA

STEUN ONZE CAMPAGNE

leuven@pvda.be
www.leuven.pvda.be

Drukkosten: 9 euro
Te koop voor 5 euro of vrije bijdrage


