Burgerzaken geeft nieuwe bevolkingscijfers voor Leuven vrij
Woensdag 15 januari 2020 — De laatste 18 jaar steeg de Leuvense bevolking met 15%. Leuven is
daarmee de 3e sterkste stijger onder de 13 Vlaamse centrumsteden, voorafgegaan door
Antwerpen en Gent. Dit en enkele andere interessante weetjes over de Leuvense bevolking doen
we hieronder graag uit de doeken.
Aantal inwoners
‘Leuven blijft groeien. Op 31 december 2019 telde onze stad 102.126 inwoners, waarvan 51.243
mannen en 50.883 vrouwen’, zegt schepen van burgerzaken Dirk Vansina. Dat is een stijging van 638
ten opzichte van 2018 (101.488 inwoners). We registreerden 1.060 geboortes en 822 overlijdens in
2019. Er kwamen 11.064 mensen aan in Leuven, 9.588 mensen vertrokken.
Er waren ook 1.076 afvoeringen van ambtswege in 2019. Dat wil zeggen dat iemand niet meer
verblijft op zijn of haar adres in Leuven maar dat het nieuwe adres niet te achterhalen is.
In Leuven wonen 169 verschillende nationaliteiten. De Nederlanders (1.775) en de Chinezen (1.466)
zijn met het meest, gevolgd door Indiërs (1.123) en Italianen (1.094).
Meest populaire voornamen
Er werden vorig jaar 1.060 Leuvenaartjes geboren. Arthur en Emma zijn de meest populaire
voornamen in België. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In Leuven is dat
een ander verhaal. Vorig jaar werden er 8 jongens Oscar genoemd en 10 meisjes kregen de naam
Olivia. Ook Louis (5 kindjes) en Louise (7 kindjes) staan bovenaan het lijstje met de meest populaire
voornamen. In 2018 waren Nora en Alexander nog de meest populaire voornamen in Leuven.
Nog een interessant weetje: de namen Jan (747 mannen) en Maria (1.311 vrouwen) zijn ook goed
vertegenwoordigd. Het zijn de meest populaire voornamen bij de totale Leuvense bevolking.
Huwelijken en jubilea
In 2019 traden er 482 koppels in het huwelijk, exact hetzelfde aantal als in 2018. Er werden ook 171
jubilea gevierd: er waren 87 gouden bruidsparen, 52 koppels vierden hun 60ste huwelijksverjaardag
(diamant), 24 paren waren 65 jaar getrouwd én 8 koppels haalden platina (70 jaar huwelijk). Het is
het eerste jaar dat zoveel koppels hun platina bruiloft vierden. Andere jaren zijn dat slechts 1 of 2
koppels per jaar.
15 eeuwelingen
In 2019 vierde Leuven 15 eeuwelingen. Maar liefst 14 vrouwen en 1 man bereikten de gezegende
leeftijd van 100 jaar of ouder. De oudste vrouw is een kranige dame van 105. De oudste Leuvenaar is
een man. Hij wordt in maart 107 jaar. Ze wonen (toevallig of niet) allebei in Heverlee en zijn beiden
kloosterlingen.

