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Gemeenteraadsverkiezingen: 13 331 keer bedankt!

Beste Leuvenaar,

Op 14 oktober heeft de N-VA in Leuven 
een historisch resultaat geboekt: bijna 
een op de vier Leuvenaars koos voor 
verandering. Ons team is trots op dat  
resultaat en dankbaar voor uw stem. 
Toch krijgen we meer van hetzelfde.  
De huidige coalitie van sp.a en CD&V ging 
fors achteruit, maar kan aanblijven met 
de steun van Groen.

Dat belette ons niet om het nieuwe stads-
bestuur alvast de hand te reiken met tien 
voorstellen om samen werk te maken van 
meer transparantie en minder mandaten. 
Jammer dus dat de eerste beleidsdaad 
van deze ‘verkeerslicht’-coalitie van rood, 
oranje en groen, de uitbreiding van de  
kabinetten van burgemeester en schepe-
nen tot 22 medewerkers was. Dat kost 
ons 4,4 miljoen euro tijdens de volgende 
bestuursperiode. 

Er ligt dus veel werk op de plank in 
Leuven. U mag op ons rekenen voor een 
stevige maar ook constructieve oppositie. 
We laten ons horen als het goed is en 
doen voorstellen als het beter kan.

En omdat wij ook na de verkiezingen graag 
naar u luisteren, vindt u de contactinfo van 
onze nieuwe ploeg in dit nummer.

Lorin Parys, fractievoorzitter

N-VA Leuven reikt  
stadsbestuur hand voor  
nieuwe bestuurscultuur
Een nieuwe bestuursperiode is een goed startmoment om Leuven op 
een andere manier te besturen. Daarom legde de N-VA al tien voorstellen 
op tafel voor een nieuwe bestuurscultuur met meer transparantie en 
minder mandaten.

Meer transparantie
We willen dat u makkelijk te weten kunt 
komen wat er in de gemeenteraad speelt. 
Daarom stellen we voor om de gemeente-
raad te livestreamen, zodat elke Leuvenaar 
thuis live kan volgen wat er gebeurt. De 
collegeverslagen en verslagen van alle vzw’s 
waarin Leuven participeert, willen we graag 
vanaf de volgende werkdag voor iedereen 
ter beschikking stellen. En voorafgaand 
aan de gemeenteraad willen we een 
vragenuurtje houden waar u rechtstreeks 
vragen kunt stellen aan het stadsbestuur. 

Minder mandaten 
Zeger Debyser en Lorin Parys stelden ook 
voor om het aantal commissies terug 
te brengen naar één per schepen en alle 
bevoegdheden rond mobiliteit bij één 
schepen onder te brengen. We zijn blij dat 

de beperking van het aantal commissies 
er is gekomen. We vinden het jammer dat 
de bevoegdheden rond mobiliteit versnip-
perd blijven.

Naast de gemeenteraad bevolkt het  
stadsbestuur vandaag zo’n 250 zitjes in 
autonome gemeentebedrijven, agent-
schappen en andere verenigingen. We 
stellen dan ook voor het aantal vzw’s 
tegen het licht te houden en het aantal 
bestuurders te verminderen. Er is geen 
goede reden om zestien bestuurders aan 
te duiden in Leuvense vzw’s: vergaderen 
kan ook met minder.

Al onze voorstellen voor meer  
transparantie en minder mandaten  
vindt u op www.n-va.be/leuven

©
 A

nn
e D

ek
no

ck

Maak kennis met uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad (pagina 3)
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Donkere deelgemeenten:  
licht in de duisternis?

Eddy Vermoesen, Lorin Parys, Bart De Wever, Cieltje Van 
Achter en Louis Ide.

Lorin Parys, fractievoorzitter van de N-VA in  
Leuven, kreeg van de nationale partijraad het  
vertrouwen als nieuwe nationale ondervoorzitter 
van de partij. Een kans om de stem van Leuven  
nog luider te laten weerklinken in Brussel.

Terwijl het stadscentrum goed 
verlicht werd, bleven de centra 
van de deelgemeenten in het 
duister. Gemeenteraadslid 
Frieda Aerts vroeg al meer-
maals om kerstverlichting op 
het Arenbergplein in Heverlee 
en hing dan maar zelf lichtjes 
op. N-VA-leden Geert Pauwels 
en Wilfried Devleeschouwer 
herstelden zelfs het licht in de 
kerststal.

Frieda Aerts en Lorin Parys hingen 
zelf lichtjes op in Heverlee.

Proficiat, Lorin!

N-VA Leuven steunt 
Warmste Week
Op de markt in Heverlee haalden we Molly, 
onze campagnecaravan, nog eens van stal.  
Gemeenteraadslid Lies Verlinden: “In het  
kader van de Warmste Week verkochten we 
winterhandschoenen voor vzw Het Raster, een 
organisatie die zich inzet voor families van 
kinderen met autisme.”

Stad kan  
administratie  
eigen GAS-boetes  
niet meer aan
Leuven schrijft almaar meer GAS-boetes 
uit. Zoveel zelfs dat de stad de adminis-
tratie van die boetes niet meer zelf aankan 
en de afhandeling moet uitbesteden. 
Daarvoor zal ze 1,4 miljoen euro betalen 
aan een bedrijf. 

“Het stadsbestuur verwacht maar liefst 
3 000 overtredingen per week. De 
N-VA-fractie probeerde uit te leggen  
dat ANPR-camera’s, toestellen die  
nummerplaten herkennen, gedrag  
moeten sturen en het aantal boetes dus 
moeten doen afnemen. Zo niet wil het 
zeggen dat niemand het circulatieplan  
begrijpt en de camera’s gewoon een  
cashkoe zijn”, aldus gemeenteraadslid 
Katrien Houtmeyers.

Bomenkap in de  
Oudebaan
Enkele weken per jaar, wanneer de Japanse kerselaars 
in bloei staan, wonen de inwoners van de Oudebaan in 
Korbeek-Lo in een van de mooiste straten van Leuven. 
Helaas hield de vorige coalitie niet van bomen en moesten 
ook deze kerselaars verdwijnen. Reden: de aanleg van een 
nieuw voetpad in april 2019. Een fietspad komt er dan  
weer niet. Gemeenteraadslid Zeger Debyser: “De N-VA 
deed nochtans een voorstel om in deze brede straat een 
voet- en fietspad aan te leggen mét behoud van de bomen.”

Parking De Bruul
Het vorige schepencollege besliste onder impuls van CD&V om parking De Bruul te  
bouwen. Het nieuwe college draaide die beslissing terug. Maar terwijl Groen campagne 
voerde onder het motto ‘geen nieuwe centrumparking’, zegt burgemeester Ridouani (sp.a) 
dat er wel een parking komt in dezelfde buurt. “De Vismarkt zou dan weer autovrij  
worden en de Brusselsestraat krijgt een podiumkunstenzaal zonder parking. Wij maken 
ons zorgen over de plannen in de benedenstad, die onvoldoende op elkaar afgestemd  
worden”, aldus gemeenteraadslid Tine Eerlingen. Wordt vervolgd.
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N-VA Leuven luistert ook na de verkiezingen naar u

Zeger Debyser
Vicefractievoorzitter
Professor virologie KU Leuven

 Korbeek-Losestraat 108
 zeger.debyser@n-va.be
 @zeger debyser
 @zegerdebyser
 zeger.debyser
 0491 22 71 52
  Mobiliteit, erfgoed, groen

Heverlee

Tine Eerlingen
Ingenieur-architect

 Nachtegalenstraat 80
 tine.eerlingen@n-va.be
 @Tine Eerlingen
 @TineEerlingen
  Openbare werken, ruimtelijk 
beleid, leefmilieu

Frieda Aerts
Gepensioneerd

 Kriekenboslaan 39
 frieda.aerts@n-va.be 
  Senioren, feestelijkheden, 
Noord-Zuid

Pieterjan Van Gerven
Postdoctoraal onderzoeker  
KU Leuven

 Alfons Roelandtsstraat 4 bus 2 
 pieterjan.vangerven@n-va.be
 @pieterjanvangerven nva
 0495 74 25 19
  Sport, jeugd/studentenzaken, 
financiën

Kessel-Lo

Veerle Bovyn
Osteopaat

 Heidebergstraat 205  
 veerle.bovyn@n-va.be
 0486 37 24 27 
  Gebiedsgerichte werking, 
gelijke kansen, groen

Debby Appermans
Tandarts

 Willem Coosemansstraat 126
 debby.appermans@n-va.be
 @DebbyAppermansNVA
  Personeel, dierenwelzijn, 
stadsreiniging

Katelijne Dedeurwaerder
Taaltrainer 

 Kerselarenstraat 17
 katelijne.dedeurwaerder@n-va.be
 0478 36 11 36
  Onderwijs, woonbeleid, cultuur en 
toerisme

Katrien Houtmeyers
Zaakvoerder

 Leopold Decouxlaan 166
 katrien.houtmeyers@n-va.be
 @Katrien Houtmeyers 

 0473 86 42 44
  Communicatie, handel, werk 
en economie

Anja Verbeeck
Procesmanager

 A. Woutersstraat 40
 anja.verbeeck@n-va.be

  Sociale zaken, ICT,  
aankoopbeleid, erfgoed

Lorin Parys
Fractievoorzitter
Ondernemer
Vlaams volksvertegenwoordiger 
Ondervoorzitter N-VA

 Pelgrimstraat 1A
 lorin.parys@n-va.be
 @lorinparysvanleuven
 @lorinparys123

 lorinparys
 0476 45 34 01
  Veiligheid, sociale zaken, 
Zorg Leuven

Lies Verlinden
Voormalig raadgever kabinet  
van Asiel en Migratie 

 Tervuursevest 318
 lies.verlinden@n-va.be
 @LiesVerlindenVL
 @LiesVerlindenVL

 BlondeQueenLizzie
 0479 61 87 66 
  Dierenwelzijn,  
veiligheid, diversiteit

Leuven-centrum

Wilsele/Wijgmaal 

De laatste gemeenteraad 
van de vorige bestuurs- 
periode was maandag 17 
december een feit, en een 
nieuw tijdperk begint. Een 
welgemeende dankjewel  
aan de raadsleden die ons, 
onder leiding van fractie-
voorzitter Zeger Debyser, de 
afgelopen jaren met verve 
vertegenwoordigd hebben.

Bedankt!



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


