Uw kandidaten voor N-VA Oud-Heverlee

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Voor een landelijk, groen en sterk Oud-Heverlee

OUD-HEVERLEE
  oud-heverlee@n-va.be I

www.n-va.be/oud-heverlee I jaargang 2018 I nr. 3 I september

V.U.: SVEN DEFERME, VINKENBOSSTRAAT 30, 3053 HAASRODE

Beste inwoners,
Deze verkiezingen zullen historisch zijn. De inzet is de keuze voor een landelijk en groen Oud-Heverlee of voor
een meer verstedelijkte gemeente. Blijven we landelijk of worden we een voorstad? N-VA Oud-Heverlee staat
voor een landelijk, groen en sterk Oud-Heverlee.
Alexander Binon

Ons volledig programma kan u vinden op onze webpagina. De belangrijkste speerpunten zijn:

burgemeester & lijsttrekker

Behoud landelijk karakter – oprichting Nationaal Park
Door de oprichting van een Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos willen we ervoor zorgen
dat Oud-Heverlee landelijk en groen blijft. Een Nationaal Park legt onze landelijke en groene
identiteit vast en zal ons helpen in de strijd tegen de verstedelijking.

Opwaardering van het Zoet Water
We maken een onthaalpoort voor het Nationaal Park aan het Zoet Water. We ijveren voor een versterking van de verbinding tussen Meerdaalwoud en Heverleebos. We onderzoeken de mogelijkheid om het doorgaand en lokaal verkeer aan het Zoet Water te ontkoppelen. We behouden het
recreatiepark en renoveren De Roosenberg. We bouwen een sporthal aan de Waversebaan.

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018

Verder investeren in verkeersveilige wegen
Een aantal belangrijke verkeersassen moeten nog heraangelegd worden met veilige voet- en fietspaden:
resterende delen van de Waversebaan, de Blandenstraat, de Leuvensestraat en de Maurits
Noëstraat. De dorpskern van Sint-Joris-Weert en Haasrode wensen we te hernieuwen en die
van Oud-Heverlee af te werken.

Woonzorgzone De Kouter
We streven naar voldoende zorgaanbod om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
We voorzien voldoende plaatsen voor kortverblijf, dagopvang en nachtopvang door de uitbouw van
een echte woonzorgzone ‘De Kouter’. Deze werken starten in 2019.

Sterk onderwijs
Elk kind moet in zijn eigen dorp naar school kunnen gaan. We breiden de school van Blanden uit.
We zorgen voor een veilige schoolomgeving. We streven naar een infrastructuur op maat van de
+12-jarigen die les volgen aan de muziekacademie en we ijveren voor de oprichting van een middelbare school in Oud-Heverlee.

De N-VA is de beste garantie voor een landelijk, groen en sterk Oud-Heverlee.
Stem daarom op 14 oktober op N-VA!
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N-VA: voor een landelijk, groen en sterk Oud-Heverlee
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Veilig thuis in een welvarend Oud-Heverlee
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Veilig thuis in een welvarend
Vlaams-Brabant
Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier.

1. Bart Nevens
Kortenberg

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

3. Diederik Dunon
Aarschot
4. Kristof Polfliet
Leuven

De N-VA leidt de Verandering in
Vlaams-Brabant in goede banen.

5. Hilde Kaspers
Diest

Het Vlaamse karakter van onze regio staat onder druk.

6. Patrick Lippens
Lubbeek

1 Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. De N-VA
heeft daar op alle niveaus aandacht voor. Dat is nodig
om de toekomst van onze regio veilig te stellen.

7. Lut Kint
Tervuren

2 De Vlaamse rand heeft als buur van grootstad Brussel nog
steeds heel wat open en groene ruimte. Wij willen deze
troef koesteren.

3 De provincie heeft een bovenlokale taak. Mobiliteit is daar

van waterbeheersing, een thema dat de komende jaren
steeds meer aandacht zal vragen. Wateroverlast stopt
immers niet aan de gemeentegrenzen.

Parlementslid
Lijsttrekker

“

12. Dirk Vandueren
Oud-Heverlee
13. Tom Werner
Tielt-Winge
14. Allessia Claes
Scherpenheuvel-Zichem

5 Ten slotte zet de N-VA in op een veilige provincie.

Staatssecretaris
Lijstduwer

9. Greta Vanermen
Landen

11. Daniël Willems
Kortenaken

4 Onze provincie moet ook een regierol nemen op het vlak

Bart Nevens

8. Greet Van Camp
Keerbergen

10. Liselore Fuchs
Hoegaarden

een mooi voorbeeld van. De provincie moet samen met
Vlaanderen en de gemeenten instaan voor de bovenlokale
blik op dit thema.

Theo Francken

2. Lucia Dewolfs
Tienen

15. Tine Eerlingen
Leuven
16. Theo Francken
Lubbeek

Ik wil mee wegen op de verdere afslanking van de provincie.
Naast mijn politieke expertise wil ik ook mijn ervaring in
verschillende directiefuncties aanwenden om de provincies op
een verstandige manier verder te reorganiseren.

Dirk Vandueren

12de plaats Provincie

