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Onze beste wensen 
voor 2020!

N-VA Leuven wil orde scheppen in fietschaos
Er rijden steeds meer fietsers rond in Leuven. En dat is goed nieuws. Maar het aantal fietsparkeerplaatsen 
blijft hetzelfde. Raadslid Lies Verlinden deed op de gemeenteraad van november met succes enkele voorstellen 
om orde te scheppen in de fietschaos. 

“Het voornaamste probleem situeert zich aan het station”, zegt Lies Verlinden. “Zowel aan de kant van Leuven als die van Kessel-Lo 
wordt de zoektocht naar een vrije plaats steeds moeilijker en tijdrovender.” Ook in de binnenstad, waar fietsen elk vrij plekje opeisen, 
zijn er problemen. Zeger Debyser: “Denk maar aan de talrijke versperde stoepen of aan de Vismarkt, waar de toegang tot de  
Mechelsestraat versperd wordt door verkeerd gestalde fietsen.”

Een laatste probleem is het gebrek aan een parking waar fietsen voor een langere tijd kunnen blijven staan. Heel wat studentenfietsen 
worden weken- of maandenlang achtergelaten tot het nieuwe academiejaar begint. Zo nemen ze de plaats in van andere fietsen. 

N-VA Leuven heeft concrete voorstellen om het parkeerprobleem aan te pakken.
Op korte termijn:
•  Voorzie een tijdelijke bovengrondse fietsparking voor  

pendelaars tot de nieuwe fietsparking klaar is. 
•  Overleg met de NMBS om de frequentie van ruimbeurten in 

de fietsenstallingen te verhogen. 
•  Richt vlot bereikbare vakantiefietsparkings in.
•  Plaats fietsrekken op die plaatsen waar fietsen zich ophopen: 

in de winkelstraten, maar ook in residentiële straten met smalle 
stoepen. 

•  Treed streng op tegen foutief geplaatste fietsen die de doorgang 
belemmeren.

Op middellange termijn:
•  Werk met een deelfietssysteem om het aantal fietsen in  

Leuven naar beneden te krijgen, zonder dat het aantal  
fietsers daalt. Leuven is een van de laatste centrumsteden  
zonder deelfietsen.

•  Rol een fietsgeleidingssysteem uit in de grote fietsparkings. 
Daarmee zie je snel waar er nog een lege plaats is, maar ook 
welke fietsen langer dan de toegelaten tijd in een pendel- 
parking gestald staan.

  Raadsleden Lies Verlinden en Zeger Debyser deden concrete 
voorstellen om de fietsparkeerproblematiek aan te pakken.
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N-VA Leuven kant zich tegen Leuven Bad
De aanleg van Leuven Bad aan de Vaartkom, de verkiezingsbelofte van de burgemeester, wordt inmiddels 
al geraamd op 11,3 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele van de eerdere raming van 5,3 miljoen euro. 
N-VA Leuven verzet zich tegen dit onrealistische prestigeproject en vraagt dat het stadsbestuur eindelijk 
luistert naar de Leuvenaar. 

“De N-VA heeft geen probleem met ambitieuze en innovatieve 
projecten”, zegt gemeenteraadslid Anja Verbeeck, die op de  
gemeenteraad van november een sterke tussenkomst deed over 
het project. “Maar ze moeten wel realistisch zijn, en het stads-
bestuur moet als een goede huisvader omspringen met het 
belastinggeld van de Leuvenaar. Er zijn in onze stad momenteel 
belangrijkere noden dan het financieren van dit prestigeproject: 
stoepen, straten, betaalbare woningen en échte zwembaden, om 
er maar enkele te noemen. Bovendien is de impact op de meerjaren- 
begroting nog niet duidelijk.”

Verbazingwekkend onrealistisch
Gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven gaat verder. “Het project 
is verbazingwekkend onrealistisch. Het stadsbestuur koppelt de 
realisatie van het zwembad daarom plotseling aan de heraanleg 
van de oevers. Geen zwemkuip betekent dan ook geen vergroening 
of aanpassing van de oevers.” Anja Verbeeck maakt zich ook 
zorgen over de parkeerdruk in de omgeving. “Mensen die met de 
auto komen, kiezen voor het gratis parkeeralternatief in de  
straten van Wilsele-Dorp, waar nu al een grote parkeerdruk 
heerst.”

Luisteren naar de Leuvenaar
“Ook bij het participatietraject hebben we vragen”, besluit 
gemeenteraadslid Tine Eerlingen. “De stad wil een gelote groep 
burgers mee laten beslissen over de keuze van het bouwteam en 
het ontwerp. Wij zien loting als het tegengestelde van participatie. 
Een participatieproces gaat over contact tussen mensen, over  
botsen en samen zoeken, over oprechte interesse en het opbouwen 
van vertrouwen. Vandaar onze boodschap aan het stadsbestuur: 
ga nu eindelijk eens in gesprek met de Leuvenaar.”

Iedereen die gebeten is door de politieke microbe is welkom bij Jong N-VA Leuven. 
Interesse? Contacteer ons via Facebook, Instagram of Twitter. 

 Jong N-VA Leuven     jongnvaleuven     @JongNVALeuven

Anja Verbeeck
Gemeenteraadslid

Pieterjan Vangerven
Gemeenteraadslid

 Tine Eerlingen
Gemeenteraadslid

Jong N-VA Leuven  
kiest nieuw bestuur
Jong N-VA Leuven verkoos op 20 november een 
nieuw bestuur. Zowel Leuvense jongeren als  
studenten kregen de kans om zich kandidaat  
te stellen. Torben Gering, een advocaat met 
West-Vlaamse roots die in Leuven woont, werd  
herverkozen als voorzitter. Hij verwelkomt in  
totaal 26 bestuursleden.

“We gaan er opnieuw honderd procent voor met onze nieuwe 
en nóg grotere ploeg”, zegt Torben. “We hebben wilde plannen 
om de Leuvense jeugd te overtuigen van Jong N-VA. Naast het 
inhoudelijke hechten we ook veel waarde aan vriendschap en 
amusement. Een hechte, gemotiveerde ploeg die het Vlaamse 
gedachtegoed hoog in het vaandel draagt: daar streven we naar.”

Perfecte mix
Jong N-VA Leuven verwelkomt zowel Leuvense jongeren als 
studenten. Dat maakt de afdeling anders dan alle andere. “Het 
zorgt voor een gezonde mix binnen onze afdeling. Uiteindelijk 
leven we ook allemaal samen in onze stad en kunnen we veel van 
elkaar leren”, aldus de voorzitter.
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N-VA Leuven Netwerkt

Uw gemeenteraadsleden

Iedereen welkom!

Teambuilding

Een geslaagde campagne

Het jaar van 
N-VA Leuven 

in beeld
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