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V.U. Yves Defoort
Blandenstraat 64
3053 Haasrode

Waarom wordt
iemand politiek actief?
In mijn geval was het uit verontwaardiging. Verontwaardiging
over de manier waarop België
wordt bestuurd, deed mij in 2002
aansluiten bij de N-VA. Verontwaardiging over de manier
waarop Oud-Heverlee wordt bestuurd, deed mij in 2010 ook lokaal actief worden bij de N-VA.
Wie voor de N-VA kiest, kiest niet
voor de weg van de minste weerstand. Succes is niet gegarandeerd.
Persoonlijke voldoening, weten dat
je gedaan hebt wat moest voor het
algemeen belang, is het enige waar
je in deze partij zeker van bent.
Het doet mij dan ook bijzonder veel
deugd om u in dit nummer een eerste reeks N-VA-kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen voor te
stellen. Stuk voor stuk zijn het mensen met het hart op de juiste plaats,
die niets liever willen dan dat het
goed gaat met Oud-Heverlee, en
bereid zijn daar belangeloos veel
tijd en energie in te steken.
Ze verdienen uw steun. In het belang van Oud-Heverlee.

De kracht van verandering in Oud-Heverlee
Op 14 oktober zult u mijn naam bovenaan de N-VA-lijst voor
de gemeenteraadsverkiezingen vinden.
Waarom? Uit idealisme en plichtsbesef. Omdat ik er rotsvast van
overtuigd ben dat onze gemeente beter kan bestuurd worden, en
ik ook de daad bij het woord wil voegen. Liever dan langs de lijn
te staan schreeuwen, wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen.
Waarom bij de N-VA? Omdat de N-VA al enkele jaren bouwt aan
een nieuw project voor Oud-Heverlee. Aan een nieuw team van
politiek geëngageerde inwoners met verschillende achtergronden
en capaciteiten, maar allen met hetzelfde doel voor ogen: een frisse
wind doen waaien in hun geliefde gemeente.

Tom Teck
Ingenieur,
27 jaar,
Oud-Heverlee
Lijsttrekker N-VA

VOORTKABBELEND BELEID EN LINTJES KNIPPEN
De traditionele partijen hebben in het verleden wel hun verdiensten gehad, maar
hebt u de indruk dat onze gemeente er de laatste jaren op vooruit is gegaan? Decennia van rustig voortkabbelend beleid en lintjes knippen hebben duidelijk hun sporen nagelaten. De oude partijen zijn moe, inspiratieloos en mentaal in de vorige eeuw
blijven steken. Er is dringend nood aan verandering. Niet alleen van politiek personeel, maar ook van bestuurscultuur.
Anno 2012 moet de burger bij het beleid betrokken worden. Inspraak moet meer betekenen dan eens om de zes jaar een bolletje kleuren. Er moet een antwoord komen
op vragen die gesteld worden, een open dialoog, een duidelijke aanpak en een strak
actieplan. De burger moet niet alleen tevreden zijn over zijn gemeente, maar ook over
zijn gemeentebestuur.
PUTJES VULLEN
Een voorbeeld? Ons wegennet. De erbarmelijke staat van onze wegen en het gebrek
aan veilige fietspaden is al jaren één van de voornaamste bezorgdheden van de inwoners. Maar een grondige aanpak van het probleem komt er maar niet. Men blijft
zich beperken tot putjes vullen en, als de verkiezingen eraan komen, een paar straten opbreken.
Dè vraag voor 14 oktober is dan ook: kiest u voor de traditionele aanpak van onskent-ons en alles op zijn tijd, of kiest u voor verandering, voor een nieuwe beleidscultuur, waarbij de inwoners mee het tempo, het beleid en de prioriteiten bepalen?

Yves Defoort
Jurist,
33 jaar,
Haasrode
Voorzitter

ROTSVASTE WIL
De N-VA gelooft in de kracht van verandering. We hebben geen mirakeloplossingen,
maar wel de energie, de kennis, de ervaring, de ideeën en de rotsvaste wil om OudHeverlee een gemeentebestuur te geven waar de inwoners zich bij betrokken voelen
en trots op zijn.

Een greep uit onze kandidaten.

JANA VANDERBORGHT,
26 JAAR, SINT-JORIS-WEERT
Wat? studente rechten
Waarom kandidaat? “Ik ben
kandidaat omdat ik wil meewerken
aan de politieke vernieuwing waar
de N-VA voor staat”

BERT VANHAMEL,
73 JAAR, OUD-HEVERLEE
Wat? gemeenteraadslid,
leraar op rust
Waarom kandidaat? “Ik geef graag
mijn steun en meer dan 30 jaar
ervaring als gemeenteraadslid door
aan de nieuwe politieke generatie.”

MAGGY STEENO
57 JAAR, HAASRODE
Wat? OCMW-raadslid,
maatschappelijk assistent
Waarom kandidaat? “Ik wil mijn
verantwoordelijkheid nemen in een
partij die een beleid nastreeft dat
alle inwoners van Oud-Heverlee
ten goede komt.”

KATTY MOMMAERTS,
46 JAAR, BLANDEN
Wat? management assistent
Waarom kandidaat? “Ik schaar me
achter het gedachtegoed van de
N-VA omdat het een volkspartij met
gezond verstand is. Voor mij is een
krachtige Europese Unie heel
belangrijk alsook een gezond en
veilig Vlaanderen. Samen met mijn
partijgenoten wil ik mij inzetten om
de noden van de inwoners van
Oud-Heverlee meer op de politieke
agenda te zetten.

DIRK VANDUEREN,
51 JAAR, OUD-HEVERLEE
Wat? facilitair manager
Waarom kandidaat? “Ik wil de
mensen terug doen geloven in
politiek door maximaal in te zetten
op duidelijke programma’s met een
geloofwaardige uitvoering en een
goede communicatie. Hierbij wil ik
mijn kennis en expertise vanuit mijn
managementervaring ten dienste
stellen van N-VA”

VERONICA ROJAS DE LA PARRA,
37 JAAR, HAASRODE
Wat? scheikundige
Waarom kandidaat? “De staat van
de wegen, fiets- en voetpaden in
onze gemeente, is illustratief voor
het traditionele beleid. Ik steun de
N-VA omdat het nodig is.”

DIRK DEJAEGHERE,
61 JAAR, OUD-HEVERLEE
Wat? marketeer
Waarom kandidaat? “Ik woon meer
dan 25 jaar in Oud-Heverlee. Deze
mooie gemeente verdient echter
nieuwe impulsen. Met uw steun en
inspraak, ga ik daarvoor.”

CHRISTINE DEBERDT,
67 JAAR, BLANDEN
Wat? biologe
Waarom kandidaat? “Ik ben
kandidaat omdat vooral de cultuurverenigingen uit Oud-Heverlee
meer steun verdienen, en omdat ik
me wil inzetten voor een ecologisch
verantwoord beleid.”

In de kijker: lijstduwer Alexander Binon

De teerling is geworpen: Alexander Binon, 35 jaar,
advocaat, schepen van Financiën en tot 2010 ook van
Begroting, Personeel, Feestelijkheden en Sport in
Oud-Heverlee wordt lijstduwer voor de N-VA.
Alexander, waarom ben je in 2009 onafhankelijk
schepen geworden? En waarom heb je zo lang
gewacht om je keuze voor de N-VA bekend te
maken?
Na op achttienjarige leeftijd als gemeenteraadslid voor Fusiebelangen in de gemeentepolitiek te zijn
gerold, heb ik moeten vaststellen dat bij het besturen van deze gemeente het algemeen belang niet
voldoende doorweegt. Hoe langer ik in de politiek zat, hoe duidelijker dat werd.
Hét keerpunt was mijn strijd om, zoals mijn partij de kiezers had beloofd, het landelijk karakter van
deze gemeente zo veel mogelijk te beschermen. Vreemd genoeg moest ik deze strijd echter vooral
intern voeren, tegen de niet aflatende druk van mijn eigen partij om overal appartementen toe te
laten.
In een dergelijke, veralgemeende, manier van politiek bedrijven kon ik mij absoluut niet vinden.
Ik heb dan ook lange tijd getwijfeld of ik nog wou doorgaan met de gemeentepolitiek.
Uiteindelijk besliste je toch opnieuw op te komen, en wel bij de N-VA. Waarom?
Omdat de inzet van deze verkiezingen mijns inziens niet meer of minder is dan de terugkeer van het
algemeen belang in Oud-Heverlee en van het rechtmatig vertrouwen dat de inwoners in hun
gemeentelijke overheid mogen en moeten hebben.
Dat is onder meer cruciaal voor de maximale bescherming van het landelijke karakter van onze
gemeente.
De N-VA heeft inmiddels bewezen wel een integere en onafhankelijke partij te zijn die haar principes
nakomt.
Toen ook de lokale N-VA zich ontwikkelde tot een algemene politieke beweging van jonge en oude
inwoners die oprecht bezorgd zijn over de manier waarop in hun gemeente aan politiek gedaan
wordt, vond ik het aangewezen om toch door te gaan. Deze partij verdient alle steun.
Velen zullen zich de vraag stellen: waarom ben je geen lijsttrekker, maar wel lijstduwer?
Hoewel de N-VA mij gevraagd heeft de lijst te trekken, heb ik beslist om de N-VA-lijst te duwen.
Door lijstduwer te zijn wil ik duidelijk maken dat mijn positie op de lijst volledig in functie staat van
het belang van de gemeente. Maar net zoals een lijsttrekker wil ik maximaal bijdragen tot een beter
gemeentebestuur.
Zoals het woord lijstduwer al aangeeft, geef ik een lijst waarvan ik overtuigd ben dat haar kandidaten
én de capaciteiten én de juiste ingesteldheid hebben om een goed en rechtvaardig gemeentebeleid
mogelijk te maken, graag een stevige duw in de rug.
Mijn 12 jaar bestuurservaring als schepen stel ik dan ook met plezier te hunner beschikking.

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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