
In ons laatste nummer kon u lezen wat het N-VA programma “De kracht van 
verandering” inhoudt.
Om af te sluiten, stellen we u nu graag onze volledige lijst kandidaten voor.

Een lijst van kandidaten, gekenmerkt door integriteit, bekwaamheid en ervaring, 
zowel in de politiek, met name als schepen (Alexander Binon), gemeenteraadslid 
(Bert Vanhamel), OCMW-raadslid (Maggy Steeno), kabinetsmedewerker (Yves 
Defoort) als buiten de politiek, met name als ingenieur (Tom Teck), manager 
(Dirk Vandueren), management assistant (Katty Mommaerts), wetenschapper 
(Verónica Rojas de la Parra), arts (Joris Dendooven en Thomas Tousseyn), 
economist (Boudewijn Temmerman), enzovoort.

Een lijst met tal van nieuwe, maar vooral ook heel wat jonge kandidaten (Jana 
Vanderborght, Jarne Robrechts, Sophie van Cante, Stephanie Nijst), naast de 
oude getrouwen die zich al jaren verdienstelijk maken in de gemeente, 
het verenigingsleven of de zorgsector (Christine Ringelé-Deberdt, Dirk 
Dejaeghere, Marie-Thérèse Vanvlasselaer, Guido Evers, Jenny Van Wynendaele, 
Ciska Proost-Proost). 

Op 14 oktober heeft Oud-Heverlee een afspraak met de toekomst.

Is de tijd van verandering 
gekomen?  

Het laatste woord is aan U!

Yves Defoort
Voorzitter

V.U. Yves Defoort 
Blandenstraat 64
3053 Haasrode

Over enkele dagen gaan we allen 
naar de stembus. Graag maak ik van 
de gelegenheid gebruik om enkele 
zaken zeer duidelijk te stellen. 

1. Ik ben een lijstduwer met ambitie.  
Lijsttrekker Tom Teck en ik vormen 
een team.  Vergeet niet dat u op 
meerdere N-VA kandidaten 
tegelijk kan stemmen.  Een voor-
keurstem voor ons beiden en één 
of meer andere kandidaten 
is de beste steun die u het 
team dat N-VA is, kan geven.

2. De verandering waar de N-VA voor 
staat is er één van bekwaam- 
heid, integriteit en betrouw- 
baarheid, niet van financiële 
of politieke avonturen.

3. De N-VA is GEEN belastingpartij.  
Voor N-VA zijn gezonde gemeente-
financiën heilig.  Verandering? Ja!  
Maar niet ten koste van de ge-
meentefinanciën. In de voorbije 12 
jaar heb ik, met succes, als schepen 
van Financiën gewaakt over en 
gestreefd naar gezonde gemeen-
tefinanciën en zo laag mogelijke 

belastingen.   Als 
u de N-VA en mij 
de kans geeft, 
blijft de gemeente 
financieel gezond 
en de belas-
tingen laag.
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De kracht van VeranderingDe juiste keuze
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Alexander Binon
Schepen van Financiën -  Lijstduwer

Jong en oud kijken uit naar verandering
(vlnr: Alexander Binon, Jana Vanderborght, Yves Defoort, 
Bert Vanhamel, Tom Teck, Maggy Steeno)



De kracht van Verandering

“Oud-Heverlee staat 
voor zware uitdag-
ingen.  “Denken, 
Durven en Doen” is 
de boodschap en de 
opdracht.  Op de N-VA 
kunt u rekenen.”

1

“Ik wil mijn verant-
woordelijkheid nemen 
in een partij die een 
beleid nastreeft 
dat alle inwoners 
van Oud-Heverlee 
ten goede komt.”

4

“Ik wil de mensen 
terug doen geloven in 
politiek door maximaal 
in te zetten op duide-
lijke programma’s met 
een geloofwaardige 
uitvoering en een 
goede communicatie.”

7

“Waarom ben ik 
kandidaat? Omdat 
het Vlaams karakter 
van Oud-Heverlee 
behouden moet 
blijven.”

10

“De politieke 
vernieuwing waar de 
N-VA voor staat, is 
ook in Oud-Heverlee 
aan de orde.  Jong 
en oud moeten zich 
hiervoor inzetten.”

2

“ Rustig en groen 
wonen is leuk, 
maar voor het 
gemeentebestuur 
mag dit geen reden 
zijn om niets te doen. 
Stilstand is achteruit-
gang, en het is drin-
gend tijd voor actie.”

5

“N-VA is een volks-
partij met gezond 
verstand. Samen met 
mijn partijgenoten wil 
ik mij inzetten om de 
noden van de inwoners 
van Oud-Heverlee 
meer op de politieke 
agenda te zetten.”

8

“Waarom de N-VA? 
Omdat de N-VA een 
aanvaardbaar compro-
mis wil, en haar prin-
cipes niet opzij zet om 
postjes te pakken, ook 
niet op lokaal vlak.”

11

“Ik geef graag mijn 
steun en kennis 
uit meer dan 30 
jaar ervaring als 
gemeenteraadslid 
door aan de nieuwe 
politieke generatie.”

3

“Ik ben kandidaat 
omdat de cultuur-
verenigingen uit Oud-
Heverlee meer steun 
verdienen, en omdat 
ik me wil inzetten 
voor een ecologisch 
verantwoord beleid.”

6

“Ik woon al meer 
dan 25 jaar in Oud-
Heverlee.  Deze mooie 
gemeente verdient 
echter nieuwe 
impulsen. Met uw 
steun en inspraak, 
ga ik daarvoor.”

9

Tom Teck  
27 jaar - Ingenieur 
Oud-Heverlee

Jana Vanderborght  
26 jaar – Studente in de 
Rechten –  Sint-Joris-Weert

Marie-Thérèse 
Vanvlasselaer - 71 jaar 
Zelfstandige – Blanden

Jarne Robrechts  
18 jaar – Student in de  
Rechten – Haasrode

Dirk Dejaeghere  
62 jaar - Marketeer 
Oud-Heverlee

Katty Mommaerts 
46 jaar - Management 
Assistant – Blanden

Dirk Vandueren  
51 jaar - Facilitair Manager  
Oud-Heverlee

Maggy Steeno 
58 jaar – OCMW-raadslid, 
Sociaal Assistente – Haasrode

Yves Defoort  
34 jaar - Jurist 
Haasrode

Christine Deberdt  
67 jaar - Biologe  
Blanden

Bert Vanhamel 
74 jaar – Gemeenteraadslid, 
ex-Leraar – Oud-Heverlee

www.n-va.be/oud-heverlee
U kan geldig op meerdere kandidaten stemmen



De kracht van Verandering

“Met onze enthou-
siaste, gevarieerde 
ploeg ben ik ervan 
overtuigd dat we 
een heleboel dingen 
kunnen verbeteren.”

13 Guido Evers 
55 jaar – Magazijn Specialist   
Sint-Joris-Weert

“Ik zou graag meer 
betrokkenheid en 
communicatie zien 
tussen de gemeente 
en haar inwoners, 
vooral naar de 
jongeren toe.”

14 Sophie Van Cante  
26 jaar - Boekhoudster 
Sint-Joris-Weert

“Indien we onze 
gemeente haar sterke 
punten willen laten 
behouden en verder 
uitbouwen dringt zich 
een krachtige veran-
dering op. N-VA biedt 
zo’n verandering.”

15 Joris Dendooven  
25 jaar - arts-specialist in 
opleiding - Oud-Hoofdleider 
Chiro Blanden - Haasrode

“Ons gemeente-
bestuur heeft nood 
aan verjonging en 
vernieuwing en de 
N-VA (Denken, Durven, 
Doen) heeft de juiste 
ingesteldheid om de 
nodige veranderingen 
te realiseren”

16 Stephanie Nijst  
28 jaar - Directiesecretaresse  
Oud-Heverlee

“Oud-Heverlee 
verdient een 
objectiever en 
efficiënter bestuur 
dat rekening houdt 
met uw prioriteiten”

17 Boudewijn Temmerman  
63 jaar - Economist 
Oud-Heverlee

“Vooral het veilig 
van en naar school 
gaan van onze 
kinderen ligt mij 
nauw aan het hart”

18 Jenny Van Wynendaele  
63 jaar - Verpleegster  
Haasrode

“ Ik wil een doel-
treffend preventief 
gemeentelijk gezond-
heidsbeleid realiseren 
dat ieders levens-
kwaliteit verhoogt.”

19 Thomas Tousseyn  
35 jaar - Arts UZ Leuven en 
Professor KU Leuven 
Oud-Heverlee

“Ik wil me inzetten  
voor een veilige, 
financieel gezonde, 
goed onderhouden en 
groene gemeente.”

20 Ciska Proost-Proost  
62 jaar - Tolk 
Sint-Joris-Weert

“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 lijst-
trekker wil ik maximaal 
bijdragen tot een beter 
gemeentebestuur.”

21 Alexander Binon 
35 jaar – Schepen van Finan-
ciën, Advocaat – Blanden

“Als bioloog ben ik 
bezorgd over het 
leefmilieu in gans 
Vlaams-Brabant.”

Dolf Ringelé  
73 jaar – bioloog - Blanden

www.n-va.be/oud-heverlee

“De staat van de 
wegen, fiets- en 
voetpaden in 
onze gemeente, 
is illustratief voor 
de inertie van het 
traditionele beleid. Ik 
steun de N-VA omdat 
er actie nodig is.”

12 Verónica Rojas de la Parra 
37 jaar - Scheikundige 
Haasrode

U kan geldig op meerdere kandidaten stemmen

kandidaat voor de provincie



1. Steek de kaart die u kreeg in de stemcomputer.
2. U krijgt een overzicht van de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  
 N-VA heeft lijstnummer 2, maar is de eerste partij die u op het scherm te zien zal krijgen.
3. Duid “N-VA” aan op het scherm
4. U krijgt een overzicht van alle N-VA kandidaten

5. Duid één of meer kandidaten aan.   
 Om de N-VA maximaal te steunen, raden wij u aan om Tom Teck, Alexander Binon en één of 
 meer andere kandidaten aan te duiden.
6. Bevestig uw stem
7. U krijgt een overzicht van de partijen die deelnemen aan de provincieraadsverkiezingen
8. Herhaal stap 3 tot 6
9. Neem uw kaart en afgedrukt stembiljet
10. Geef uw kaart af aan een lid van het stembureau
11. Scan uw stembiljet aan de stembus
12. Vouw uw stembiljet samen en geef het aan een lid van het stembureau, die het in de stembus steekt.
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Uw afspraak met de toekomst

Hoe stemt u N-VA?

1     TECK Tom

2     VANDERBORGHT Jana

3     VANHAMEL Bert

4     STEENO Maggy

5     DEFOORT Yves

6     RINGELE-DEBERDT Christine

7     VANDUEREN Dirk

8     MOMMAERTS Katty

9     DEJAEGHERE Dirk

10   VANVLASSELAER Marie Thérèse

11   ROBRECHTS Jarne

12    ROJAS DE LA PARRA Verónica

13    EVERS Guido

14    VAN CANTE Sophie

15    DENDOOVEN Joris

16    NIJST Stephanie

17    TEMMERMAN Boudewijn

18    VAN WYNENDAELE Jenny

19    TOUSSEYN Thomas

20    PROOST-PROOST Ciska

21    BINON Alexander

U kan geldig op meerdere kandidaten stemmen


