N-VA Leuven wenst u fijne feestdagen!

LEUVEN

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen

  leuven@n-va.be
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N-VA Leuven wenst
u een gelukkig 2018!

Iedereen
burgemeester
Het laatste jaar voor de verkiezingen
is ingezet. In Leuven hebben we vijf
jaar constructieve oppositie gevoerd
en een pak voorstellen gelanceerd.
Denk maar aan onze Leuvense deelfiets, de Vlo, het slimme cameraschild rond de stad, het één uur
gratis ondergronds parkeren. Of
aan onze plannen voor een vlottere
mobiliteit, beter woonbeleid en
ideeën voor de Leuvense handel.
We luisterden daarbij naar u, de
Leuvense burger. We stonden
geregeld op de Leuvense markten
om te horen wat er leeft. Of we
gingen op café. Een Kafka-meldpunt
leverde ons heel wat opmerkingen
over het circulatieplan op. We deden
een enquête bij de handelaars. Via
een online bevraging leerden we dat
Leuvenaars wakker liggen van
mobiliteit, betaalbaar wonen,
veiligheid en groen in de straat.
De komende maanden bezoeken
we opnieuw alle wijken van Leuven.
Tijdens onze luistertoer horen we
graag van u wat goed loopt, maar
zeker ook wat beter kan. Volg ons
op sociale media en u weet als eerste wanneer we langskomen. Want
we willen samen met u het Leuven
van morgen bouwen.

Veiligheid

N-VA Leuven wil buurtinformatienetwerken via WhatsApp

De berichtenapplicatie WhatsApp is een snelle manier om berichten
gratis te versturen en te ontvangen via je smartphone. De N-VA wil
ook in Leuven starten met digitale buurtinformatienetwerken, waarbij inwoners van een wijk elkaar op de hoogte houden.
“Het is tijd dat Leuven mee op de digitale
kar springt”, zegt kandidaat-burgemeester
Lorin Parys. “Het systeem is snel, gratis
en heeft bewezen het aantal inbraken te
doen dalen. Het kan handelaars ook
helpen om winkeldiefstallen in te dijken.”
Fred Debrun, N-VA-gemeenteraadslid:
“We moeten niet altijd zelf het warm
water uitvinden. In Nederland, maar
ook in Vlaamse steden als Antwerpen en
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Iedereen welkom op de
nieuwjaarsreceptie van
N-VA Leuven
Lorin Parys

Dinsdag 30 januari 2018 om 20 uur
King Power Den Dreef stadion, OHL,
Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Heverlee

Gent zijn er al buurtinformatienetwerken via WhatsApp. Het grote voordeel
van WhatsApp is dat het zeer eenvoudig
en toegankelijk is en dat je gemakkelijk
groepsgesprekken kan aanmaken.
En als je de politie toevoegt,
houdt die meteen ook een oogje
in het zeil.”
F red Debrun,
gemeenteraadslid

N-VA Leuven wenst
u een prettige kerst!
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N-VA Leuven pleit voor een verkeersveilige en leefbare
Geldenaaksebaan
Gemeenteraadslid Frieda Aerts uit Heverlee: “Deze straat, eigenlijk een verkeerscanyon, is iedere ochtend het tafereel van onveilig
fietsverkeer. Bovendien zorgen vrachtwagens en verkeerslichten voor heel wat overlast in de buurt.”
Zeger Debyser, fractievoorzitter: “Onze luistertoer brengt ons
ook in de deelgemeenten. We steunen de vraag van de bewoners
van de Geldenaaksebaan om een verkeersplan op te stellen via
een participatietraject met de buurtbewoners. De leefbaarheid en
de verkeersveiligheid in deze straat moeten omhoog.”
Daarbij denken we aan:
 een verbod op zware vrachtwagens;
 f ietsstroken of zelfs fietspaden met versmalde rijstroken;
 slimme doorstroming met sensorgestuurde verkeerslichten;
 buurtparkings om ruimte te winnen op de Geldenaaksebaan.

 orin Parys, Zeger Debyser, Erwin Verbeken
L
en Frieda Aerts van N-VA Leuven samen
met enkele buurtbewoners.

Mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenzen
Samenwerken werkt. Onder dat motto stellen de 30 N-VA-afdelingen uit
Oost-Brabant samen hun visie op mobiliteit voor. Omdat mobiliteit een van
de belangrijkste lokale thema’s is, besloot de N-VA met één regioaanpak te
komen voor een aantal lokale mobiliteitsproblemen.
De drie speerpunten die de N-VA in Oost-Brabant naar voor schuift zijn:
1 de uitbouw van gezamenlijke vrachtroutes;
2  één mobiliteitsapp die het makkelijker maakt om bus, trein, taxi, deelauto en
fiets te combineren;
3  een intergemeentelijk fietsbeleid, met daarbij vooral aandacht voor veilige routes naar school en werkomgevingen en een
fietsdeelsysteem over de gemeentegrenzen heen.
Het eindrapport werd op 16 oktober onder grote belangstelling in Leuven voorgesteld. U kan het downloaden via de website
van N-VA Vlaams-Brabant: www.n-va.be/vlaams-brabant.

Vlaams stoofpotje voor Puigdemont
Op 16 november kwam Carles Puigdemont, de president
van Catalonië, samen met vier ministers eten bij onze
kandidaat-burgemeester in Leuven.
“Ik zet graag de traditie van mijn politieke vader Willy
Kuipers voort,”
knipoogt Lorin, “door
volkeren te steunen
die zelf over hun
eigen toekomst willen
beslissen. We hebben
Vlaamse stoofpot
gegeten en Carles
vond die bijzonder
lekker. En hij heeft
mij uitgebreid verteld
hoe hij na 32 jaar
socialistisch bewind burgemeester is geworden van Girona,
een stad die net als Leuven 100 000 inwoners heeft en een pak
studenten. Het was een plezante avond.”

leuven@n-va.be

Wist je dat ...
 sp.a, CD&V en Groen het niet nodig vinden om te betalen voor het
lenen van stadsmateriaal, zelfs als dit voor de campagne wordt
gebruikt?
 sp.a zichzelf als redder van de Borstelstraat zag, maar door het
afsluiten van de straat heel wat wijkbewoners in de problemen
bracht?
 het argument van het stadsbestuur om OHL te verkopen aan King
Power was dat het bedrijf zo rijk was dat het de leningen zeker zou
terugbetalen? Waarom verlengt het bestuur de terugbetaling dan met
zestien jaar?
 Hilde De Troyer in de gemeenteraad de ontoereikende communicatie
over de herinrichting van het pleintje in de
F. Lintsstraat aankaartte?
 het stadsbestuur via Facebook meedeelde dat je over het nieuw
aangelegde Justius Lipsiuspleintje mag rijden met de auto, maar dat
de borden pas een maand later zouden volgen?
 wanneer je verhuist of werken uitvoert als particulier,
je toestemming moet vragen bij de stad om het
openbaar domein in te nemen? Je bent daarbij al
snel 116 euro kwijt.
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Starterscontracten voor
nieuwe ondernemers

N-VA Leuven in actie

N-VA Leuven lanceerde het idee om in Leuven alle
initiatieven rond ondernemerschap te bundelen. Uit de
recente Voka-enquête blijkt immers dat Leuven voor
ondernemerschap minder scoort dan het gemiddelde in
Vlaams-Brabant en Vlaanderen. Daarom willen we een
broedplek voor ideeën in het hart van Leuven in het leven
roepen.
We denken daarbij bijvoorbeeld aan de Sint-Jacobskerk of
een ander leegstaand gebouw in de stad. Daar kunnen dan
bestaande en nieuwe initiatieven gebundeld worden. Zo creëren
we meer impact en verhogen we de zichtbaarheid, zodat zoveel
mogelijk Leuvenaars en studenten op de kar springen.
Iedereen die met een goed idee start in onze stad, krijgt een
starterscontract. Dat betekent dat je drie jaar lang advies kan
krijgen van de unief, hogescholen of experten. Zo krijgen
starters coaching om hun bedrijf sneller en duurzamer te
laten groeien. Op die manier wordt die broedplek een echte
deeltjesversneller voor nieuwe jobs en groei. Zo springen
we met Leuven terug naar de eerste plaats op het vlak van
ondernemerschap.

 -VA Leuven
N
was aanwezig op
de opening van
de kerstmarkt.
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N-VA-fractievoorzitter
Zeger Debyser en zijn
collega Frauke Christ
kregen de Prijs Dr.
Karel-Lodewijk
Verleysen (Benelux)
voor hun onderzoek
naar HIV.

50 jaar ‘Leuven Vlaams’
Op zaterdag 24 februari viert N-VA Leuven 50 jaar ‘Leuven Vlaams’ met een rondleiding
in de stad, een colloquium in aula Pieter De Somer en een sixtiesfuif in Salons Georges.
Meer informatie en inschrijven: www.leuvenvlaams.be

Dienstverlening overheid moet neutraal zijn
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Column Lorin Parys

Sp.a, CD&V en Groen beslisten in Leuven dat het OCMWpersoneel religieuze symbolen mocht dragen. “Onze neutraliteit
blijkt uit de daden van onze medewerkers en niet uit hun
voorkomen. Er is dan ook geen beperking in het tonen van
(religieuze) symbolen voor gelijk welke functie”, heette het.

links. En terecht. Als er een devote
moslima met hoofddoek zit, volgt
er applaus, want dan vormt ze het
ultieme bewijs dat de superdiverse
samenleving werkt.

De tekst die werd goedgekeurd vermeldt ook nog dat “een
medewerker zijn eigen religieuze of levensbeschouwelijke
overtuiging niet met zijn klant bespreekt, tenzij de medewerker
in de thuisomgeving van de klant bepaalde religieuze
handelingen wenst te stellen tijdens zijn pauze. Dit dient de
medewerker steeds op voorhand te bespreken en het is enkel
mogelijk na akkoord van de klant en op een discrete manier.”

Het principe is nochtans simpel. De dienstverlening van de
overheid moet neutraal zijn en ook zo ervaren worden. Een klant
van het OCMW heeft immers geen andere keuze. Voor ons dus
geen kruisbeeld, keppel of vergiet van de pastafari aan het loket.
En dus ook geen hoofddoek.

Daar sta je dan als aanhanger van de Verlichting. Sommige van
dezelfde partijen die decennia op de barricaden hebben gestaan
om ons overheidsoptreden te scheiden van de invloed van het
katholicisme, keren nu hun kar in de naam van diversiteit.
Dat is niet progressief maar conservatief. Als er een zuster
met kapje aan het loket zou zitten, kreeg je geheid een rel op

Het gaat hier om een principe van de rechtstaat, niet om
minderheden tegen elkaar. En niemand hoeft onzichtbaar te zijn.
Maar als je je onzichtbaar voelt, omdat je niet op elk moment
van de dag uiting kan geven aan je religie, dan is een job als
ambtenaar aan het loket van het OCMW misschien wel niks
voor jou. Links bedoelt het goed, maar begraaft zonder het zelf
te beseffen het kompas van de Verlichting onder het mom van
diversiteit.

www.n-va.be/leuven

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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