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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Yves Defoort
Blandenstraat 64
3053 Haasrode

Oud-Heverlee
De kracht van verandering

N-VA Café

21

september
2012

Vrijdag 21 september
vanaf 20 uur in De Roosenberg

In dit nummer stellen we u graag de krachtlijnen voor van het N-VA-programma voor
de nakende gemeenteraadsverkiezingen. De kern van dit programma is de terugkeer
in het bestuur van het algemeen belang en het herstellen van het vertrouwen van de
inwoners in hun gemeentelijke overheid.
De N-VA wil een nieuwe bestuurscultuur installeren. Een bestuur waarbij openheid en
transparantie primeren, waar inwoners inspraak krijgen en serieus genomen worden, en
waarmee de burger zich kan identificeren.
Dat is de verandering waarvoor de N-VA staat, en dat is de verandering die Oud-Heverlee
nodig heeft.
Door het algemeen belang centraal te stellen, kan de focus gelegd worden op
verkeersveiligheid, het bewaken van het landschappelijke en groene karakter van onze
gemeente en kan tegemoet gekomen worden aan de wensen van alle inwoners; van
jongeren tot senioren, van gegoede maar ook minder gegoede burgers, reeds lang
gevestigde, maar ook nieuwe inwoners.
De N-VA die op nationaal vlak reeds bewezen heeft een integere en onafhankelijke partij te
zijn, biedt ook dé ultieme garantie op de verandering die Oud-Heverlee zo broodnodig
heeft.

Inkom gratis.
Maak in een ongedwongen sfeer
kennis met de N-VA en haar
kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen.

www.n-va.be/oud-heverlee

Alexander BINON

Tom TECK

Schepen van Financiën
Advocaat - Lijstduwer

Ingenieur
Lijsttrekker

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Het programma van N-VA Oud-Heverlee
De kracht van verandering
Het N-VA-programma wil het algemeen belang van alle inwoners van Oud-Heverlee dienen.
Het biedt een antwoord op regelmatig terugkerende grieven van de inwoners, zoals onder
meer gedistilleerd uit onze ‘Iedereen Burgemeester’ enquête van begin dit jaar.
Vooreerst wil de N-VA daarom de verkeersveiligheid verhogen door prioriteit te geven aan
goed onderhouden wegen, veilige, comfortabele fietspaden en actief ontmoedigen van
sluipverkeer.

Goede wegen en veilige fietspaden moeten
regel zijn, geen uitzondering.

Daarnaast wil de N-VA ook de transparantie en inspraak van de burgers in het bestuur
verhogen. Een gemeentebestuur moet open kaart spelen, luisteren vooraleer te handelen,
en ook bij de uitvoering van het beleid de inwoners blijven betrekken.
We streven naar een duurzaam beleid, en dit zowel op financieel, sociaal als ecologisch
vlak. Zo willen we vermijden een schuldenberg te creëren, willen we het het sociaal
weefsel versterken en een leefbare gemeente blijven voor huidige en toekomstige inwoners.

De N-VA staat voor het behoud van het landelijke
en groene karakter van Oud-Heverlee

De N-VA wenst het maximale behoud van het landelijke én groene karakter van
Oud-Heverlee, dat onder grote druk staat van de toenemende verstedelijking. Deze
verstedelijking, die zich uit door de toenemende bouw van appartementen, moet maximaal
tegengegaan worden.
Het centraal stellen van het algemeen belang van alle inwoners betekent ook een goed
evenwicht vinden tussen voorzieningen voor zowel jongeren, gezinnen als senioren. Het
woonzorgcentrum ‘De Kouter’ dient snel gerealiseerd te worden, doch zonder daarbij de
gemeentefinanciën of andere noden, zoals kinderopvang, uit het oog te verliezen.

Echte transparantie en inspraak moeten de
democratie in Oud-Heverlee nieuw leven
inblazen.

Aandacht voor alle inwoners betekent ook aandacht voor minder kapitaalkrachtigen. Het
betaalbaar houden van de woningen voor onze kinderen, en het realiseren van de bij wet
verplichte sociale woningbouw is noodzakelijk. De N-VA wil dat deze woningen over de hele
gemeente gespreid worden en architecturaal gediversifieerd zijn zodat ze naadloos
aansluiten bij de private woningbouw.
Ook sport, zowel sportverenigingen als individuele sporters, verdient de nodige aandacht.
De N-VA is voorstander van de bouw van een sporthal, maar op maat van onze gemeente en
mits een realistisch kostenplaatje.
Tot slot wil de N-VA het gemeenschapsgevoel versterken door het steunen van
verenigingen, lokale handelaars, herwaarderen van de dorpskernen en activeren van de
inwoners. Het algemeen gevoel van veiligheid kan worden verhoogd door aanspreekbare
wijkinspecteurs en inbraakpreventiecampagnes.

De N-VA wil een vorm van betaalbaar wonen
die naadloos aansluit bij de private
woningbouw.

Op deze manier wil de N-VA er helpen voor zorgen dat elke inwoner zich thuis voelt in onze
prachtige gemeente. We rekenen dan ook op uw stem op 14 oktober!

Wenst u meer informatie over ons programma of een van onze kandidaten?
Surf naar onze webstek www.n-va.be/oud-heverlee,
Stuur een bericht naar oud-heverlee@n-va.be of
Kom naar het N-VA Café op vrijdag 21 september om 20u in de Roosenberg!
Iedereen moet zich thuis voelen in onze
gemeente.

www.n-va.be/oud-heverlee

Een sterke ploeg voor Oud-Heverlee
N-VA

5. Yves Defoort
34 jaar - Jurist - Haasrode
"Rustig en groen wonen
is leuk, maar voor het
gemeentebestuur mag
dit geen reden zijn om
niets te doen. Stilstand is
achteruitgang, en het is
dringend tijd voor actie."

11. Jarne Robrechts
18 jaar - student - Haasrode
"Waarom de N-VA?
Omdat de N-VA een
aanvaardbaar compromis
wil, en haar principes
niet opzij zet om
postjes te pakken."

1

TECK Tom

12

ROJAS DE LA PARRA Veronica

2

VANDERBORGHT Jana

13

EVERS Guido

3

VANHAMEL Bert

14

VAN CANTE Sophie

4

STEENO Maggy

15

DENDOOVEN Joris

5

DEFOORT Yves

16

NIJST Stephanie

6

DEBERDT Christine

17

TEMMERMAN Boudewijn

7

VANDUEREN Dirk

18

VAN WYNENDAELE Jenny

8

MOMMAERTS Katty

19

TOUSSEYN Thomas

9

DEJAEGHERE Dirk

20

PROOST-PROOST Ciska

10

VANVLASSELAER Marie-Thérèse

21

BINON Alexander

11

ROBRECHTS Jarne

13. Guido Evers

16. Stephanie Nijst

17. Boudewijn Temmerman

55 jaar - Warehouse specialist
Oud-Heverlee

28 jaar - Directiesecretaresse
Oud-Heverlee

63 jaar - Investment banker op rust
Oud-Heverlee

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

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

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

18. Jenny Van Wynendaele

19. Thomas Tousseyn

20. Ciska Proost-Proost

63 jaar - Verpleegster
Haasrode

35 jaar - professor, arts-specialist
Oud-Heverlee

62 jaar - Tolk
Sint-Joris-Weert

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

"Deze gemeente
is rijk aan menselijk
kapitaal. Aan ons om dit
tenvolle tot zijn recht
te laten komen.
Totus Tuus.
(Geheel de Uwe)"

"Waarom ben ik kandidaat?
Omdat onze mooie
gemeente een veilige,
financieel gezonde,
goed onderhouden en
groene gemeente
moet zijn en blijven."
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District LEUVEN
1

VAN LAERE Sonia - Huldenberg (Neerijse)

2

DE HAES Johan - Leuven (Wilsele)

3

D’HAESE Katleen - Herent (Veltem)

4

NEVENS Bart - Kortenberg (Everberg)

5

VAN DYCK Frans - Tervuren

6

BOGAERTS Nicole - Tervuren (Moorsel)

Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.
Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.
In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

7

BAUDEMPREZ Karin - Bertem (Leefdaal)

8

VANPOUCKE Lieven - Leuven

9

HUFKENS Renate - Leuven

10

RINGELÉ Dolf - Oud-Heverlee (Blanden)

11

DEMOL Els - Herent

12

VAN MELKEBEEK André - Bierbeek (Lovenjoel)

13

FRANCKEN Theo - Lubbeek (Linden)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.
2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.
3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Sonia Van Laere
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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