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LEUVEN
POSITIEVE OPPOSITIE LOONT
Vaak worden de N-VA-voorstellen en extra agendapunten door de meerderheid van tafel geveegd, zegt
fractieleider Zeger Debyser. Maar soms slagen we er toch
in het beleid bij te sturen.
Dikwijls gebeurt dit via het werk in de commissies, weg
van alle persaandacht. Gelukkig, want daarom doen we
aan politiek, om het leven in deze stad te veraangenamen,
volgens onze inzichten.
Tal van prima voorstellen halen het jammer genoeg niet.
“Maar we staren ons zeker niet blind op wat er allemaal
niet kan”, zegt Debyser beslist. “We willen het jaar 2015
constructief starten door te tonen hoe we soms wél het verschil maken!”

Wel een ‘Central Park’, geen Manhattan aan de Dijle

V.U.: Stijn Lemmens - Alfred Delaunoislaan 20 bus 1 - 3001 Heverlee - leuven@n-va.be
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“We steunen resoluut het ‘Central Park’ op de site dat er
onder meer door ons werk in commissie is gekomen”, vat
Zeger Debyser het samen. “Maar dat is geen excuus voor
een Manhattan aan de Dijle.” Tine Eerlingen voegt toe: “We
willen de plannen bijsturen, zodat het project een maatschappelijk draagvlak krijgt.”

Museum M neemt kostenplaatje onder de loep
Het piepjonge Museum M in hartje Leuven opende zijn
deuren in 2009. Deze indrukwekkende mix van hedendaagse en historische elementen is een sterk staaltje toparchitectuur van Stéphane Beel. Met wel 45 000 werken,
verschillende tentoonstellingszalen, ateliers en workshopruimtes is een goed beheer van het budget erg belangrijk.
Dat kostenplaatje blijkt echter al van meet af aan een
zorgenkind te zijn.
Daarom drong de Leuvense N-VA-fractie erop aan om de
besteding van de middelen van Museum M te vergelijken
met musea in binnen- en buitenland. “Uit die vergelijkende
analyse willen we lessen trekken en de verdere bloei van
dit mooie museum stimuleren”, aldus Zeger Debyser.
De raad van bestuur van Museum M is inmiddels overtuigd en geeft toe dat een dergelijke studie wenselijk is.
“Onze constructieve oppositie heeft iets in beweging gezet.
Nu is het uitkijken naar de resultaten”, besluit N-VAgemeenteraadslid Karen Van Herck.
Met een totale oppervlakte van
13 500 vierkante meter kan
Museum M maar
best efficiënt
worden beheerd.

Een historische stad als Leuven moet omzichtig omspringen met moderne bouwprojecten. Zo is N-VA Leuven niet
overtuigd van de huidige plannen voor de Hertogensite,
de oude ziekenhuissite in de Brusselsestraat. Naast de restanten van de ringmuur, het oudste bolwerk in Leuven, wil
de stad torenhoge gebouwen optrekken. Ook historici en
omwonenden vrezen voor een tweede IMEC-verhaal,
waarbij te nonchalant is omgesprongen met de historische
skyline.

www.n-va.be/leuven

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Aandacht voor wat er leeft bij de Leuvenaar
Ook al levert het niet altijd – of niet meteen – iets op, vanuit de oppositie laten we niet na om zaken onder de aandacht te brengen die weinig of geen gehoor krijgen, maar
wel leven bij de bevolking.

Aan de gratis fietsenstalling van het
Rector De Somerplein hangt
een duur prijskaartje.

We proberen altijd om zo dicht mogelijk bij de bekommernissen van de burger te blijven. Dat kan zowel over grote
thema’s, als over kleine ergernissen gaan. Zo is veiligheid
bijvoorbeeld een belangrijk en gevoelig thema waar we niet
licht over heen mogen gaan.

Drugs in het stadspark?

dag. De kans op vandalisme en fietsdiefstalllen is dus erg
klein. Toch werd dit punt goedgekeurd op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid
Fred Debrun bezorgde de
burgemeester foto’s van het stadspark.
Vooral de kiosk is in trek bij dealers.

“Tenzij men van plan is de fietsenstalling ’s nachts open te
stellen, zijn deze camera’s louter verspilling”, aldus
Debyser. “De stad zou beter haar overeenkomst met Apcoa
herzien, zodat ze ook verantwoordelijk wordt voor de
bewaking van de stalling. De voorziene camera’s kunnen
elders in de stad beter hun nut bewijzen,” besluit Hufkens.

N-VA is actief in heel wat dossiers
Drugsfeiten in Leuven namen in de eerste helft van 2013
met 40 procent toe. Toch worden de financiële middelen
flink teruggeschroefd. Leuven kampt nochtans met het
hoogste aantal druggebruikers van Vlaams-Brabant. “Alhoewel burgemeester Tobback verklaarde op ‘oorlogspad’
te zijn en ‘zwaar te zullen inzetten op de strijd tegen drugs’
schrapte hij 30 000 euro aan subsidies voor de Leuvense
instelling die drugsverslaafden ambulant helpt”, zegt
gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder.

Welke onderwerpen hebben we nog op de kaart gezet?
Over welke thema’s gaven we onze gefundeerde mening?
U leest er alles over op onze website www.n-va.be/leuven
onder ‘Nieuws’. Een greep uit de meest recente zaken:

Concreet: minder drugsverslaafden worden geholpen én
minstens twee voltijdse krachten zitten zonder werk.
Drugsverslaafden zijn bovendien niet alleen een gevaar
voor zichzelf maar ook voor de samenleving. De drugsproblematiek is immers sterk gerelateerd aan criminaliteit
en andere vormen van overlast. Dit geld was dus beter ter
plaatse gebleven.

• Eind oktober gingen de werken aan de stoepen in de
Heidebergstraat in Kessel-Lo van start. N-VA Leuven
uitte haar bezorgdheid over het ontbreken van een duidelijke signalisatie en een veilige overstreekplaats voor
het naburige schooltje Boven-Lo.

• N-VA Leuven stelde voor om de klimaatinspanningen
en resultaten van de stad transparant en ludiek te objectiveren via een CO2-aftelklok. Ondanks de brede steun
in de gemeenteraad ontving dit idee helaas een ‘njet’.

• N-VA Leuven ijvert voor veilige fietspaden aan de pas
vernieuwde Kapucijnenvoer.

Dure camera’s in onderbezette ﬁetsenstalling
Anderzijds wil de stad wel geld vrijmaken voor acht camera’s in de ondergrondse, bewaakte fietsenstalling aan het
Rector De Somerplein. Pure geldverkwisting, aldus N-VAgemeenteraadsleden Renate Hufkens en Zeger Debyser. De
fietsenstalling is ’s nachts gesloten en de stad betaalt elke
maand 34 233 euro voor de bemanning van de stalling over-

leuven@n-va.be

Wil u onze raadsleden aan het werk horen?
Ga naar www.leuven.raadsinformatie.be
en herbeluister de maandelijkse
gemeenteraadszitting.
Check zeker ook onze website: www.n-va.be/leuven

RENATE HUFKENS

een jonge en frisse stem in de Kamer
Pas 30 is ze, maar sinds eind oktober zetelt Renate Hufkens als opvolgster van Theo
Francken in het federale parlement als volksvertegenwoordiger. Haar eerste, maar zekere
stappen in het politieke landschap zette ze al eerder als Leuvens gemeenteraadslid.

Zonder veiligheid
geen leefbare stad.
renate.hufkens@n-va.be

De politieke microbe had Renate als tiener al te pakken. Dit
vertaalde zich in haar engagement in de leerlingenraad, dat
ze later omzette in een universitaire studie politieke wetenschappen.
Als ondervoorzitter van de Leuvense N-VA loodste ze de
afdeling naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Die
verkiezingen werden een eclatant succes. Sindsdien zetelt
ze in de gemeenteraad, waar ze de commissie Veiligheid
voorzit. “Veiligheid vormt de basis voor een leefbare stad
en moet daarom steeds een prioriteit zijn in ons stedelijk
beleid”, aldus Renate.

2014 kantelmoment?

AGENDA

Als parlementair medewerker en later als raadgever en
woordvoerder van minister-president Geert Bourgeois
bouwde ze haar politieke expertise uit. Na de goede verkiezingsuitslag in 2014 ging het plots snel en mocht ze Theo
Francken, die staatssecretaris werd, opvolgen in de Kamer.

Vrijdag 13 februari 2015
Valentijnsactie

“Ondanks de goede kaarten, bleef het een verrassing. Nu
ben ik meteen het tweede jongste N-VA-fractielid.”
Renate zetelt in de commissies Volksgezondheid, Naturalisaties, Defensie en Binnenlandse Zaken. Ze bijt zich vast in
hardere thema’s, zoals radicalisering, de toekomst van ons
leger en private veiligheidsdiensten, zoals Securail. Maar
het sociale aspect verliest ze allerminst uit het oog. Thema’s
zoals geestelijke gezondheidszorg, verslavingsproblematieken en voedselzekerheid staan bovenaan haar agenda. Dit
alles met de nodige ‘Vlaams-Brabantse reflex’.
“Onze regio staat voor talrijke uitdagingen, waarvan de
sleutel in Brussel ligt. Daarom is het belangrijk om de
Vlaams-Brabantse stem ook daar te doen weerklinken”,
meent Renate.

Wat is een federaal volksvertegenwoordiger?
Een federaal parlementslid of volksvertegenwoordiger
zetelt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kortweg de Kamer. Die maakt samen met de Senaat deel uit
van het federale parlement. De Kamer telt 150 rechtstreeks verkozen leden, waaronder 33 N-VA-verkozenen. In tegenstelling tot een Vlaams of Brussels
volksvertegenwoordiger, behartigt een federaal volksvertegenwoordiger de belangen van de bevolking op
federaal niveau.

Vrijdag 27 februari 2015
Eerste N-VA Leuven Quiz

Tijdens de vrijdagsmarkt op het
Ladeuzeplein kan
u aan ons standje
terecht voor een
warme kop chocomelk
en een lekkernij.

Wanneer: om 20 uur
Waar: zaal de Kring,
Jozef Pierrestraat 60,
3010 Kessel-Lo
Binnenkort meer info
op onze website
www.n-va.be/leuven.

April 2015
N-VA Leuven Brunch
Hou onze website
www.n-va.be/leuven in het oog voor
de datum en
locatie van onze
brunch in april.

Activiteiten Jong-N-VA
Dinsdag 24 februari 2015 – Groot Voorzittersdebat
Zaterdag 25 april 2015 – Jong N-VA Leuven Quiz
Locatie en uur van deze activiteiten vind je binnenkort terug op www.jongnva.be/leuven.

NIEUW! Elke tweede donderdag van de maand organiseert Jong N-VA Leuven
een spreek- en debatavond rond een bepaald thema. Hou zeker de website www.jongnva.be/leuven in het oog.
Of geef de Facebookpagina van Jong N-VA Leuven een duimpje. Voor jong en oud!

www.n-va.be/leuven

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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