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LEUVEN

De N-VA wenst uw kinnderen
een ﬁjn en veilig schooljaar tooee!
Leuven groeit.
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studenten én in de hoogte. Maar uitbreiden is meer
dan privé-ontwikkelaars steriele stadsontwikkelingsprojecten laten bouwen. Denk maar aan het
zielloze De Somerplein of de artificiële ‘Kop van
Kessel-Lo’. Groene accenten en frisse waterpartijen
ontbreken. Van vlot fietsverkeer of betaalbaar wonen is geen sprake.

Leefbaar Leuven
Behoud van de gratis pendelparking
d l ki B
Bodart’
d t’ iis een van dde N
N-VA-Leuvenacties
VA L
ti
voor een leefbare stad (v.l.n.r.: Hilde De Troyer, Frieda Aerts, Lorin Parys, Zeger
Debyser, Tine Eerlingen, Gunther Rens, Stijn Lemmens en Karen Van Herck).

De Leuvenaar kijkt met lede ogen toe: naar de plann
nen om de pendelparking Bodart af te schaffen,
naar de grootschalige kap van hun geliefde kastann
jebomen op de vesten, naar de inplanting van nóg
eens een studentenwoonblok op de Philipssite, dat
het landelijke uitzicht van de pittoreske Parkabdij
bederft.
Deze coalitie besteedt te weinig aandacht aan de
leefbaarheid van onze stad, met een record stadsvlucht van tweeverdieners als resultaat. N-VA Leuven heeft plannen om het anders aan te pakken.

ANPR-camera’s: tégen criminaliteit of vóór boetes?

V.U.: Stijn Lemmens, Alfred Delaunoislaan 20 bus 1, 3001 Heverlee

De toename van inbraken en ramkraken in de stad
smeekt om krachtdadige maatregelen. “Daarom wil
N-VA Leuven ANPR-camera’s – intelligente camera’s met
nummerplaatherkenning – installeren,” aldus parlementsleden Renate Hufkens en Lorin Parys.
“In andere steden blijkt de criminaliteit hierdoor drastisch te dalen. Burgemeester Tobback beschuldigde N-VA
er vorig jaar van een ‘politiestaat’ te willen installeren met
die camera’s.
Nu wil hij ze toch gebruiken. Niet om dievenbendes op te
rollen, maar om Leuvenaars die verkeerd rijden aan het
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Leuven nu ook via app toegankelijk
Leuven sluit aan bij ‘App On Wheels’. Die app verschaft informatie over de toegankelijkheid van
publieke gebouwen en plaatsen voor personen met een beperking. Gemeenteraadslid Karen Van
Herck: “Na een eerder aarzelend antwoord in commissie, wil schepen Vandevoort het initiatief
nu steunen waar mogelijk. Leuvenaars kunnen zelf ook bijdragen door informatie door te geven
op http://onwheelsapp.com/.”

www.n-va.be/leuven

Veilig ﬁetsen?
Tijdens een lentefietsactie nam N-VA Leuven de drie (!) Leuvense schepenen van mobiliteit symbolisch mee op tocht langs enkele bekende knelpunten. Hoe kon de Kapucijnenvoer – een belangrijk fietsknooppunt tussen
het Sportkot en het centrum – heraangelegd worden zonder fietsstroken?
In tegenstelling tot de meerderheid pleit N-VA Leuven voor veilig én gescheiden verkeer voor voetgangers, fietsers en voertuigen. Ook de Leuvense jongerenraad (Kabinet J) vraagt fietsstroken op de Bondgenotenlaan
en zebrapaden aan het station. N-VA-gemeenteraadslid Tine Eerlingen wil
de fietspaden in de Brouwerstraat bij de toekomstige aanleg van parking
Bruul alvast behouden.

Bondgevels toch beschermd!
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De volgende burgemeester moet een echte ﬁetser zijn! (v.l.n.r. Erwin Verbeken, Zeger Debyser,
Fred Debrun, Hilde De Troyer. Bij verstek:
Dirk Robbeets en Louis Tobback (sp.a) en Carl
Devlies (CD&V)).

Minister Bourgeois beschermt de ‘wederopbouwarchitectuur’ in de Bondgenotenlaan definitief als stadsgezicht. Die
herinnering aan de Groote Oorlog heeft een belangrijke toeristische en economische meerwaarde voor Leuven. N-VAfractieleider Zeger Debyser heeft dit dossier van in het begin
gesteund. Tot groot ongenoegen van onze burgervader:
“Desnoods ga ik tot in Straatsburg tegen deze bescherming”.
Het kan verkeren.
Gemeenteraadslid Karen Van Herck: “De prachtige gevels
in de Bond zijn een troef voor de lokale handel, voor wie
tevens begeleidende maatregelen zijn opgenomen in het
beschermingsbesluit.
Ook een tentoonstelling over de wederopbouwarchitectuur,
zag het stadsbestuur uiteindelijk wel zitten.” Nu graag nog
een beheersplan in samenspraak met de handelaars.

Startershuisjes of berghokkken?
De Nobelprijs voor Woonbeleid zal dit college niiet winnen. N-VAgemeenteraadslid Griet Valgaeren : “De stad bezitt drie inventarispanden,
prachtig gelegen in de Arnoud Nobelstraat aan de Tuin Dewalque. Ideaal om te renoveren als starterswoning of als altternatieve woonvorm,
zoals ‘samenhuizen’.
Helaas worden ze gebruikt als magazijn voor dee karretjes van de straatt
vegers. Pal ernaast bouwt een privé-ontwikkelaaar wel zonder blikken
of blozen dure woningen en appartementen in een binnengebied. Een
gemiste kans van de stad om de schaarse, dure woongronden met
nieuwe, sociale en betaalbare alternatieven in te richten.”

“De peperdure Leuvense huizenmarkt maakt de
verspilling van dergelijke panden echt wraakroepend.”

Rubriek: nieuws van onzee Leuvense parlementairen
•

•

Lorin Parys zorgde in het Vlaams Parlementt voor moderne adoptieregels. “Het nieuwe decreet voorziet in een
duidelijk en flexibel adoptietraject voor kaandidaat-adoptanten, het fuseert de bestaande adoptiedienst tot één
organisatie en geeft geadopteerden het reccht om hun dossier in te kijken,” zegt Lorin Parys, die zelf adoptieouder is.
De N-VA zorgt eindelijk voor een strengere aanpak van illegale gauwdieven in Leuven. Ondanks herhaaldelijk
aandringen van Renate Hufkens, nam burg
gemeester Tobback geen maatregelen. “Dankzij twee gerichte acties,
GAUDI I & II, onder leiding van N-VA staatsssecretaris Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon en een doorgedreven samenwerking
g tussen de Leuvense politie met andere diensten krijgen criminelen
nu meteen een gepaste straf. De gauwdiefstaallen zijn intussen verminderd,” zegtt Renate Hufkens.

leuven@n-va.be

In gesprek: Johan De Haes, N-VA-mandataris uit Wilsele
noom Vlaanderen een optimale en
efficiënte dienstverlening en administratie oplevert. Kortom, een betere
maatschappij voor iedereen.

N-VA Leuven focust op de deelgemeenten en brengt u deze keer
een kort gesprek met één van
onze mandatarissen uit Wilsele.

Wat doe je precies voor de N-VA?
Als raadgever Gezondheidszorg
voor Jan Jambon (vicepremier) waak
ik erover dat wat Maggie De Block
(minister van Sociale Zaken en Gezondheidszorg) doet, overeenstemt
met het regeerakkoord en dat ook de
N-VA-accenten aan bod komen. Die
N-VA-lijn trek ik als provincieraadslid van Vlaams-Brabant ook door.

Waarom heb je voor de N-VA gekozen?
Ik kom zeker niet uit een Vlaamsgezind nest. Pas toen ik federaal ambtenaar werd, stelde ik zelf met lede
ogen vast dat België gewoonweg niet
werkt. Het cultuurverschil tussen
Vlamingen en Walen is te groot. Ik
ben ervan overtuigd dat een auto-

Wat denk je over de toekomstige verdere
inkrimping van de provincies?
Het inkrimpen van de provincie als
politiek orgaan, het halveren van
provincieraadsleden en het verminderen van gedeputeerden, zoals
minister Liesbeht Homans (N-VA)
besliste, vind ik een goede zaak.
Voor
mij is de provincieraad een

overbodig orgaan dat zelfs mag
verdwijnen.
Hoe zie je de toekomst?
Samen met de Leuvense N-VA-ploeg
zou ik in 2018 graag de huidige sp.a/
CD&V-meerderheid doorbreken en
een nieuw beleid op poten zetten.
Daar wil ik echt aan meewerken.

-Leeftijd: 40
-Status: gehuwd
, twee kinderen
-N-VA-lid sinds:
2006
-N-VA-cv: voorzit
ter ad interim Di
est (2009/10);
fractiesecretaris
van de Kamer va
n Volksvertegenwoordigers (2
009/10); adviseu
r studiedienst
(2010/12), fractiem
edewerker parle
ment (2012/14)
-Diploma: Farm
aceutische Weten
schappen
-Beroep: Raadge
ver Gezondheids
zorg Jan Jambo
(eind 2014/nu)
n
-Hobby’s: baseba
ll (Leuven Twins
), fietsen en lezen

Wist-je-dat?
Agenda
Zondag 27 september 2015
Tweede N-VA-Balletjesslag
Wanneer: van 11 tot 15 uur
Waar: De Kring, J. Pierrestraat 60,
3010 Kessel-Lo
€ 16 per persoon, € 8 tot 12 jaar, -4 jaar gratis
Betalen ter plaatse.
Inschrijven: vóór 22/09 via:
Frieda Aerts 016/89 00 13
(frieda.aerts@n-va.be) of
Hilde De Troyer 016/89 65 22
(hilde.detroyer@n-va.be)

Zondag 20 september 2015
Heverlee Luistert
Wanneer: van 8.30 tot 13 uur
Waar: zondagsmarkt in Heverlee,
Naamsesteenweg
Inschrijven: is niet nodig. Kom gewoon langs het
N-VA-tentje voor een glaasje en maak kennis met
onze bestuursleden en mandatarissen uit Heverlee.
We beantwoorden al jullie vragen.

November 2015

Open Ledenvergadering mobiliteit
Indien u N-VA-lid bent, kan u deze vergadering
bijwonen. De exacte datum en locatie worden
binnenkort meegedeeld via www.n-va.be/leuven

www.n-va.be/leuven

•
•
•

De meerjarenbegroting van Leuven een rode strik is rond
een lege doos?
Het Leuvens ‘bomenplan’, dat het bestuur aankondigde, in
werkelijkheid een bomenkapplan blijkt te zijn?
De begroting van Leuven Klimaat Neutraal 2030 werd toegelicht zonder één cijfer, en dat het extra budget dat Leuven
aan Klimaat Neutraal 2030 besteedt, wordt gebruikt voor de
Bruulparking?

Vind ons online
www.n-va.be/leuven
leuven@n-va.be
twitter.com/nvaleuven
facebookpagina’s N-VA Leuven en Jong-N-VA Leuven

Wat vindt u ervan?
Hebt u zelf voorstellen om de leefbaarheid van Leuven te
verbeteren?
Laat ons uw mening weten op leuven.n-va.be/uw-mening

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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