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V.U. Tine Eerlingen
Leuvensesteenweg 86
1011 Brussel

Er broeit iets ...

Een Nieuw-Vlaamse Aanpak voor Oud-Heverlee!

Wanneer u dit leest, is de nieuwe federale regering misschien al gevormd.
De grote staatshervorming, waar de
Vlaming al minstens anderhalf jaar op
wacht en die broodnodig is om onze
pensioenen, economie en de toekomst
van onze kinderen veilig te stellen,
werd opnieuw niet verwezenlijkt.

De kogel is door de kerk. De N-VA gaat volgend jaar ongebonden naar de
gemeenteraadsverkiezingen in Oud-Heverlee. De redenen hiervoor zijn divers,
maar uiteindelijk heeft slechts één de doorslag gegeven: de wens om de kiezer een
echt alternatief te bieden voor het traditionele beleid in Oud-Heverlee.

En zo zijn we terug naar af. De traditionele partijen blaffen maar bijten niet,
en de Vlaming zal het gelag wel weer
betalen.

KRACHT VAN OVERTUIGING
Maar dat willen we ook niet. ‘No pain, no gain’. De N-VA gelooft in haar werkkracht,
in de kracht van haar overtuiging en in de nood aan een Nieuw-Vlaamse Aanpak
voor Oud-Heverlee. Want na dertig jaar traditionele dorpspolitiek is onze mooie gemeente in slechte staat. Draai deze bladzijde om en oordeel zelf.

EEN NIEUWE VLAMING
Maar toch ... Toch is er iets fundamenteel veranderd in Vlaanderen. Een
nieuwe Vlaming is opgestaan. Een
Vlaming die het niet meer neemt. Een
Vlaming die het niet meer neemt dat
politici eerst aan zichzelf en dan pas
aan het algemeen belang denken. Een
Vlaming die het niet meer neemt dat
de politici op alle niveaus denken te
weten wat goed voor hem is, zonder
zijn mening te moeten vragen.
KRACHT VAN BEWEGING
NEEMT TOE
De traditionele partijen proberen dit
nieuwe bewustzijn te negeren, maar
dat wordt steeds moeilijker. Er broeit
iets, ook in Oud-Heverlee. De alliantie
van nieuwe Vlamingen, de N-VA,
komt op. Langzaam maar zeker neemt
de kracht van onze beweging toe.
Informeer u, sluit u aan en maak deel
uit van de toekomst van OudHeverlee.
Yves Defoort
voorzitter
N-VA
Oud-Heverlee

Overmoed? Nee. Arrogantie? Nee. Wij zijn niet zegezeker. Dorpspolitiek is geen
nationale politiek. Alleen ten strijde trekken tegen de traditionele partijen in OudHeverlee is niet de weg van de minste weerstand.

DE MAAT IS VOL
Voor de N-VA is de maat meer dan vol. Het is tijd dat het gemeentebestuur een meerwaarde betekent voor onze gemeente. Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen
snel alle straten opbreken om vijf jaar gemakzucht te doen vergeten, getuigt in ieder
geval niet van een doordacht of verantwoordelijk beleid. Laat staan dat het een correcte uitvoering garandeert.
HAND AAN DE PLOEG
Concreet wil de N-VA dat meteen na de verkiezingen de hand aan de ploeg wordt
gezet en er eindelijk eens werk wordt gemaakt van zaken als goede wegen, een gezinsvriendelijk beleid, een goede ruimtelijke ordening en respect voor de inwoners.
Allemaal zaken die al dertig jaar beloofd worden, maar waar in de praktijk nooit iets
van te zien is.
Voor al wie een nieuwe wind wil laten waaien in Oud-Heverlee, zal de N-VA ter
beschikking staan. Nu en na de gemeenteraadsverkiezingen. De keuze is aan u.

N-VA-KWIS
Tel 0479 929 403 (Yves Defoort)
oud-heverlee@n-va.be
www.n-va.be/oud-heverlee
16 euro per ploeg
maximum vier deelnemers per ploeg
Zie ook pagina 3
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… hoog tijd voor de Nieuw-Vlaamse Aanpak!

IN DE KIJKER

Kersvers N-VA-bestuurslid Dirk Vandueren
Het ledenbestand van N-VA Oud-Heverlee groeit als kool. Een van de
personen die we in september 2011 mochten verwelkomen is Dirk Vandueren uit Oud-Heverlee.
Dirk (50) studeerde in 1986 aan de K.U.Leuven af als licentiaat
godsdienstwetenschappen, maar is momenteel bestuursdirecteur van de
directie Facilitair Beheer bij de provincie Limburg. Hij is tevens voorzitter
van de Raad van Bestuur van de VZW ALMA, keten van prijsgunstige
studentenrestaurants binnen de Leuvense universiteit, en zaakvoerder van
Difaco BVBA.

Dirk Vandueren: “Als ik er kan
toe bijdragen dat de waarden van
de N-VA ook lokaal worden
toegepast, zet ik mij daar graag
voor in.”

We vroegen hem wat meer toelichting bij zijn atypische carrière en zijn motivatie om lid te worden van de N-VA en zich meteen te engageren in het
bestuur.

Dirk, een theoloog die manager wordt, ik zie het Rik Torfs nog niet doen.
Dirk Vandueren: Na mijn studies ontdekte ik als snel dat het onderwijs niet aan mij
besteed was en zocht ik mijn weg in de banksector – BAC en Private Kas Bank - waar
ik medio jaren negentig mijn eerste stappen zette als manager.
Na achtereenvolgens bij Creyf’s Interim, Sabena en UZ Leuven gewerkt te hebben als Facility Manager en zelfstandig projectcoördinator, probeer ik vandaag mijn ervaring en kennis toe te passen binnen een provinciale overheidsstructuur.
Het is niet vanzelfsprekend om je op je vijftigste nog politiek te engageren. Waarom?
Dirk Vandueren: In mijn huidige functie kom ik dagelijks in aanraking met de politieke wereld. Hoewel ik niet tot
degenen behoor die vinden dat alle politici dezelfde zijn, is het niet altijd evident om als manager vanuit de privé
de logica en beweegredenen van de politiek te volgen. Zonder te beweren dat ik de waarheid in pacht heb, wil ik
vanuit mijn ervaring in de privé er dan ook toe bijdragen om de manier waarop traditioneel aan politiek gedaan
wordt, te verbeteren.
Dit is mijns inziens hoognodig, gezien uit alles blijkt dat het geloof in de politiek in het algemeen verzandt en overhelt naar een dieptepunt. Dit is volgens mij niet zozeer te wijten aan de perceptie, maar aan de manier waarop
traditioneel aan politiek gedaan wordt.
Waar maakt een partij het onderscheid? Wordt er gefocust op de postjes of op het programma en de inhoud? Dat
is voor mij de essentiële vraag, zowel op nationaal als lokaal vlak. En de partij die dit volgens mij het best begrepen
heeft en niet bang is om de daad ook bij het woord te voegen, is de N-VA.
Met mijn 50 jaar heb ik niet de ambitie om nog
een carrière te beginnen in de politiek,
maar als ik er kan toe bijdragen dat de
waarden van de N-VA – een beleid met
resultaten waar iedereen beter van wordt ook op lokaal vlak toepassing vinden, dan
wil ik mij daar maximaal voor inzetten.
Waarvoor hartelijk dank, en tot ziens!

N-VA-kwis

“De N-VA is niet aan de zijlijn gaan staan. Wij hebben de
nota-Di Rupo afgewezen, op basis van sterke
communautaire en sociaal-economische argumenten.
In oktober vorig jaar verwierp de PS mijn nota
al na amper een paar uur. Zonder respect en
zonder grondige lezing. Zei er toen iemand
dat de PS aan de zijlijn is gaan staan?”
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In maart 2011 verwierpen zowel
CD&V als Open Vld de nota-Vande
Lanotte. De nota van Di Rupo was
echter nog slechter. Toch kozen zowel
CD&V als Open Vld ervoor om de
N-VA aan de kant te schuiven en de
onderhandelingen verder te zetten
samen met alle Franstalige en
alle linkse partijen. Wie nu zegt
dat die acht onderhandelende partijen op basis van de nota-Di Rupo
tot een goed akkoord zijn gekomen,
maakt de mensen iets wijs.
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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.

NAAM EN VOORNAAM:
STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

GEBOORTEDATUM:
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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