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VEILIG THUIS IN EEN WELVAREND LEUVEN



Beste Leuvenaar,

De komende gemeenteraadsverkiezingen in 
Leuven beloven de spannendste in 30 jaar te 
worden. Na 24 jaar dezelfde partijen aan de 
macht is het gezond dat er verandering komt. 
Met de steun van een sterke ploeg trek ik voor 
N-VA als lijsttrekker naar de verkiezingen. 
Opnieuw écht luisteren naar alle inwoners 
van onze mooie stad, dat is mijn belangrijkste 
voornemen. We willen een frisse wind door 
het oudste stadhuis van Vlaams-Brabant  
doen waaien. 

Met een burgerbegroting, een ‘Leuven 
Luistert’-app en deelgemeenteraden die advies 
verlenen, brengen we het stadsbestuur dichter 
bij de Leuvenaar. 

Met een evenwichtig mobiliteitsplan en een 
aanpassing van het circulatieplan zorgen we 
voor een plek voor elk vervoersmiddel. Voor 
ons geen auto- of fietsfundamentalisme. Het 
eerste uur ondergronds parkeren maken we 
gratis. En we voeren een inhaalbeweging uit voor 
investeringen in voetpaden en fietspaden.
De jonge generaties Leuvenaars geven we de 
kans in onze mooie stad te blijven wonen met 
meer betaalbare koop- en huurwoningen. We 
laten niemand achter door eenzaamheid en de 
stijgende kinderkansarmoede in Leuven aan  
te pakken. 

Met een politiecommissariaat op de Grote 
Markt dat 24/7 open is, één extra patrouille ’s 
nachts en een slim cameraschild rond Leuven 
om dievenbendes sneller te klissen, houden we 
iedereen veilig. Ons programma is uitgekiend 
en doorgerekend en het resultaat van ons oor 
te luister te leggen in elke wijk. Onze ambitie 
is om van het eeuwenoude Leuven een nog 
bruisendere, veiligere en groenere stad te 
maken die inzet op innovatie. Samen maken 
we Leuven nog beter. 

Lorin Parys
 

“Onze ploeg heeft de ambitie 
om samen met de Leuvenaars 
voor verandering in Leuven 
te zorgen. Het is een team 
dat opnieuw echt naar de 
Leuvenaars luistert. En 
waar heel Leuven zich in kan 
herkennen: van schoenmaker 
tot professor, van verpleegster 
tot cafébaas, van tandarts, 
ondernemer, ambtenaar, 
bediende en leerkracht tot 
kassier. Maak kennis met ons 
topteam op n-va.be/leuven.

”

Van links naar rechts:
Pieterjan Vangerven, Lies Verlinden, 
Katrien Houtmeyers, Lorin Parys, Tine 
Eerlingen, Zeger Debyser.

5

4 2
3

LIJSTTREKKER LIJSTDUWER



Ben je een ‘echte’ Leuvenaar?

Ik ben in Kessel-Lo geboren en woon nu in de 
Brusselsestraat, pal in het hart van onze mooie stad. 
We wonen toevallig in het huis waar mijn grootoom, de 
bekende Leuvense kunstenaar Oscar Algoet, meer dan 100 
jaar geleden ook woonde. Mijn Leuvense wortels gaan via 
de familie van mijn mama een heel eind terug in de tijd. Ik 
vind het fijn om te weten dat Leuven in mijn DNA zit. Mijn 
grootvader had een groothandel in papier in de Bayotstraat. 
Mijn mama had tien broers en zussen en die hebben Leuven 
allemaal onveilig gemaakt en me veel wilde verhalen verteld 
over hoe Leuven vroeger was.

Waar ben je naar school geweest?

Zoals de meeste van mijn nonkels heb ik school gelopen 
aan het ‘kot’, het Sint-Pieterscollege. Daarna heb ik rechten 
gestudeerd aan de KU Leuven. Om mijn opleiding tot 
advocaat aan te vullen, ben ik wel verder gaan studeren in 
New York waar ik nadien nog enkele jaren als advocaat heb 
gewerkt. Maar ik ben altijd terug gekomen naar mijn eerste 
liefde, Leuven. Je kan de jongen wel uit Leuven halen, maar 
Leuven niet uit de jongen. [lacht]

Hoe ziet je gezin eruit?

Ik ben getrouwd met Bart, de tofste man van Leuven. 
Samen hebben we drie kinderen: twee pleegkindjes en  
een adoptiekindje. Ze zijn 9, 6 en 4 jaar oud, dus dat is  
best pittig. Ze lopen school in Paridaens en Windekind.

Wat doe je als je geen kandidaat-burgemeester bent?

Samen met Bart run ik een optiekzaak. Maar sinds 2014 
ben ik Vlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaams 
Parlement focus ik me op het verbeteren van het lot van 
kwetsbare jongeren. Zo heb ik het adoptieproces hervormd 
en er mee voor gezorgd dat er eindelijk een statuut voor 
pleegouders is. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een decreet 
geschreven dat pop-uphuur mogelijk maakt, dat moet 
helpen in de strijd tegen leegstand. En in een ver verleden 
heb ik Flanders DC opgericht, dat nu aan de Diestsevest 
zit, een organisatie die het ondernemen in de creatieve 
economie promoot. En ooit was ik even cafébaas op de 
Oude Markt.   

INTERVIEW
Lorin Parys trekt als lijsttrekker en 
kandidaat-burgemeester van een sterk 
team naar de Leuvense verkiezingen. 
Wie is Lorin en wat zijn zijn plannen 
voor Leuven? We legden hem enkele 
vragen voor.

 

Heb je nog tijd om jezelf te ontspannen?

Als de kinderen naar de scouts zijn! Ik heb zelf altijd bij 
de scouts gezeten en in leiding gestaan en nu ben ik blij 
als de twee oudsten daar ook van genieten en wij een 
namiddag vrij hebben. [lacht] De oudste zit bij de Akabe 
scouts voor kinderen met een beperking, onze tweede bij 
de gewone scouts. Maar ontspannen doen we toch vooral 
met de kinderen of met de vrienden. Iets gaan eten in één 
van onze vele steengoede Leuvense restaurants of naar een 
festival gaan, meer moet dat niet zijn. En daarnaast probeer 
ik te zwemmen, lopen of fietsen met de betere helft. Of een 
nieuwe bestemming ontdekken op vakantie.

Waarom heb je je kandidaat-burgemeester gesteld bij deze 
verkiezingen?

Als geboren Leuvenaar ligt de stad me heel nauw aan het 
hart. Voor mij is de lokale politiek de mooiste vorm van 
politiek: dicht bij de mensen, heel concreet en samen met 
allemaal mensen die het beste voor hebben met de stad. Na 
24 jaar hebben we nood aan een nieuwe wind. De huidige 
bestuursploeg heeft een aantal blinde vlekken en is soms de 
pols van de stad kwijt. Het circulatieplan is niet evenwichtig. 
Het is steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden. Op 
17 jaar tijd is de kansarmoede gestegen van 5 naar meer dan 
20 %. Wij willen het circulatieplan aanpassen, investeren 
in betaalbaar wonen en de kinderarmoede terugdringen. 
Werk aan de winkel dus en daar zetten we graag onze  
schouders onder. 

 

Als er één belofte is die je wil maken aan de Leuvenaar, wat 
zeg je dan?

Dat we opnieuw echt willen luisteren naar de Leuvenaar. 
Daarom willen wij een nieuwe stijl van besturen 
invoeren, onder de noemer: ‘Iedereen burgemeester.’ 
Elke groep of wijk met goede ideeën moet zijn zeg 
kunnen doen. Een burgemeester is niet langer de leider 
die verkozen wordt en dan zes jaar lang zijn eigen ding 
doet. En als ik één concreet iets wil realiseren, dan is 
dat iedere stoep in groot-Leuven er binnen zes jaar  
pico-bello bij ligt.

Wie is Lorin Parys?  
Plaats 1

• 42 jaar, woont in Leuven-Centrum
• Geboren in Leuven
• Getrouwd met Bart Van Bever
• School gelopen in Sint-Pieterscollege en aan de 

KU Leuven
• Was advocaat aan de balie in New York in de 

Verenigde Staten
• Eigenaar van Eye Candy, optiekzaak
• Pleegpapa van twee spruiten en papa van Mabel
• Vlaams volksvertegenwoordiger sinds 2014, 

legt zich toe op hulp voor kwetsbare kinderen



Een nieuw gezicht in de Leuvense politiek. Wie is  
Katrien Houtmeyers?

“Ik ben in de eerste plaats een vrouw die gedreven is in alles 
wat ze doet. Die gedrevenheid zit verweven in mijn DNA. 
Na mijn studies arbeidspsychologie aan de KU Leuven 
werd ik onderneemster. Zo ben ik medeoprichtster van het 
Leuvense bedrijf Primetime Communication Group waar 
ik de afdeling PR en Influencer marketing leid. Verder ben 
ik ook mede-eigenaar van Home & Garden Leuven, een 
Leuvense zaak die gespecialiseerd is in tuinmeubilair van 
hoge kwaliteit. Daarnaast ben ik ook mama van Estelle en 
Evert én plusmama van Simon en Thomas.” 

Mama, plusmama, onderneemster ... Blijft er nog wel tijd 
over voor een politiek engagement?

“Een goede planning is van groot belang in het leven. 
Dat is zo in de zakenwereld, maar net zo goed als 
mama, plusmama en echtgenote. En in de politiek is  
dat voor een goed beleid niet anders. Ik ben er 200 % van 
overtuigd dat ik mijn engagement naar de kiezer kan 
waarmaken en de spreekwoordelijke sleutel daarvoor 

kan ik samenvatten in één woord: gedrevenheid. Ik ben 
niet bang om mijn gezin, mijn ondernemerschap en 
mijn politieke ambities te combineren. Integendeel, ik 
wil energie vinden in een politiek mandaat. Er is niets 
mooier dan positieve verandering brengen in het leven van  
zoveel Leuvenaars.

Je kiest voor de N-VA. Waarom?

“Omdat ik ervan overtuigd ben dat de N-VA nog 
groeimarge heeft in Leuven. Ik wil daar met mijn 
ervaring als onderneemster een wezenlijke bijdrage  
aan leveren. Je moet als ondernemer met een 
gefundeerde mening en visie niet in de hoek blijven 
staan. Volgens mij is de N-VA de enige oppositiepartij 
die de echte verandering in Leuven kan inzetten na  
24 jaar van hetzelfde. 

Wat moet er voor jou veranderen in Leuven?

“De stad is enorm veranderd in de voorbije 24 jaar en heel 
wat projecten hebben zeker een meerwaarde, maar te veel 
initiatieven missen een duidelijke visie en een gezonde 

INTERVIEW
Kandidaat-burgemeester Lorin Parys heeft 
met Katrien Houtmeyers (37) een sterke vrouw 
naast zich op de verkiezingslijst van N-VA. 
Houtmeyers is een succesvol onderneemster 
en wil zich in de politiek manifesteren als 
een politica tussen de mensen met bijzondere 
aandacht voor de lokale handel en KMO’s. 
“Ik wil van Leuven opnieuw een bruisende 
stad maken, onder meer door de mobiliteit te 
herbekijken”, klinkt het gedreven.

ambitie voor onze stad. Leuven heeft nood aan een nieuwe 
wind in de Leuvense politiek en een nieuw verhaal om de stad 
helemaal in de 21ste eeuw te brengen. Zo is het belangrijk 
dat we snijden in de hoge tarieven die Leuven aanrekent 
voor allerlei soorten diensten, van bewonerskaarten tot 
tarieven die je betaalt als je een pand verbouwt.

Het gaat in de Leuvense politiek om innovatie en die moet 
zich doorzetten van de stoep van de mensen tot in de 
bedrijfswereld. Eén van de ideeën is een museum van de 
toekomst. Dat moet bestaande en toekomstige toepassingen 
van onderzoek die aan de universiteit of in Leuvense 
spin-offs ontwikkeld worden, voorstellen in concrete 
toepassingen. Op die manier zal de Leuvenaar ook meer 
betrokken worden bij alle fantastische ontwikkelingen die 
er in zijn stad gebeuren en waar hij nu vaak niet eens weet 
van heeft. Hierdoor slaan we twee vliegen in één klap: we 
promoten Leuven nog meer als kenniscentrum en zorgen 
voor een extra troef midden in het centrum van Leuven op 
de Hertogensite. In het museum van de toekomst zorgen we 
eveneens voor ruimte voor start-ups. Mijn boodschap aan 
de kiezer is eenvoudig: wie echte verandering wil, moet voor 
de N-VA kiezen op 14 oktober.”

Je staat op de tweede plaats op de lijst. Voel je de druk op 
je schouders?

“Natuurlijk is er druk. Dat is logisch maar ik sta sterk in 
mijn schoenen om mijn ideeën over te brengen naar de 

kiezer. Een gezonde dosis druk haalt het beste in me naar 
boven. Uiteindelijk is het altijd de kiezer die beslist over 
de politieke toekomst. Ik kan enkel zeggen dat die tweede 
plaats de weerspiegeling is van mijn ambitie om te wegen op 
het beleid. Ik neem deel aan de verkiezingen om te winnen. 
Als je iets doet dan moet je er 200 % voor gaan. Ook in 
de politiek gaat het op het einde van de rit over resultaten 
halen.”

Welke resultaten heb jij concreet voor ogen in de Leuvense 
politiek?

“Ik wil in de eerste plaats een stem zijn voor de mensen 
nadat ik heb geluisterd naar hun stem. Het is belangrijk 
om als politica een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. 
Eén van mijn prioriteiten is om van Leuven opnieuw een 
bruisende stad te maken. Die rol hebben we een beetje 
gelost de voorbije jaren. Om dat doel te bereiken, moet je 
onder meer de lokale handel en de KMO’s stimuleren met 
een goed beleid. Je kan dat niet los zien van de mobiliteit. 
Ik denk dat het nodig is om de globale mobiliteit te 
herbekijken, niet enkel in het centrum maar ook rond 
Leuven. Bovendien moet je ook de inwoners van de 
binnenstad én de deelgemeenten betrekken bij die discussie. 
In die zin ben ik voorstander van een evenwichtige dialoog 
met alle betrokken partijen in de mobiliteitsproblematiek. 
Een goed beleid voer je niet vanuit een ivoren politieke 
toren maar tussen de mensen, de handelaars en  
de ondernemers.”

Wie is Katrien Houtmeyers? 
Plaats 2

• 37 jaar, woont in Wilsele
• Master in arbeidspsychologie aan de KU Leuven
• Mama van Estelle en Evert, plusmama van 

Simon en Thomas
• Getrouwd met Wouter Van Melkebeek
• Medeoprichtster van Primetime 

Communication Group en mede-eigenaar  
van Home & Garden



VEILIGHEID
Verstandig omgaan met veiligheid 

Veiligheid heeft  vele dimensies. Of het nu gaat over criminaliteit, 
verkeersveiligheid of overlast, N-VA Leuven wil op alle vlakken 
inzetten op een veiliger Leuven. Criminaliteit bestrijden we met 
een schild van ANPR-camera’s aan de gemeentegrenzen. De 
huidige bestuursploeg gebruikt de nieuwe camera’s enkel om 
verkeersboetes uit te schrijven. In Mechelen lost men daar meer 
dan 200 misdrijven per jaar mee op. 

Gezien de bevolking het laatste decennium sterk is toegenomen, 
maar het aantal interventieteams stabiel is gebleven, willen we 
in de strijd tegen overlast en criminaliteit inzetten op een extra 
interventieteam tijdens de nacht op donderdag, vrijdag en 
zaterdag. In het centrum van Leuven willen we het politiekantoor 
24/7 bemannen. We willen ook korter op de bal spelen, door in 
te zetten op BuurtInformatieNetwerken via WhatsApp, waar de 
politie ook meeleest. En we investeren in wijkoverlastteams.

CULTUUR
Net als sport heeft  cultuur een enorm gemeenschapsvormend en –
versterkend eff ect. Voor de lokale verenigingen willen we betaalbare 
vergaderruimten en een dynamisch reserveringsplatform. We 
plannen een performante podiumkunstenzaal aan de oude 
busstelplaats aan de Vuurkruisenlaan. Die combineren we met 
een fuifzaal. 
Aan de Minnepoort bouwen we op termijn een volledig nieuwe 
vleugel voor de kunstacademie. We krikken het toeristisch imago 
van de stad op door in te zetten op onze drie grootste troeven: onze 
rijke geschiedenis, de universiteit en het bier. In het stadhuis 
laten we onze geschiedenis aan bod komen. We creëren een nieuw 
museum op de Hertogensite, waar verleden, heden en toekomst van 
wetenschap en geneeskunde worden voorgesteld. En samen met 
lokale brouwers creëren we een prachtig bierbelevingscentrum 
aan de Vaartkom. Het publieke domein fl euren we op met 
humoristische elementen en meer groen door de creatie van een 
groene long in de stad en het vergroenen van versteende pleinen 
zoals het Fochplein. We plannen een jaarlijkse cultuurmarkt en 
zetten in op Leuven als muziekstad.

GROEN
Met N-VA Leuven lanceren we 
zes voorstellen om Leuven om 

te bouwen tot de groenste 
stad van Vlaanderen.

 

Leuven is mooi, maar we zijn ervan overtuigd dat meer groen onze stad nog gezelliger 
kan maken. Dat zal sowieso een positief eff ect hebben op onze handel en horeca. Daarom 
geven we Leuven de grootste groene long van alle steden in Vlaanderen, vergroenen 
we de volgende bestuursperiode 6 pleinen, lanceren we een architectuurprijs voor 
verrassende en groene gebouwen, planten we 10.000 extra bomen die ook oud 
mogen worden en maken we samen met de gemeenten Holsbeek, Lubbeek en Oud-
Heverlee werk van een regionaal stadsbos én een nationaal park. Fijnstofmetingen 
sturen mee onze mobiliteitsoplossingen. We treden streng op tegen zwerfvuil 
en geluidsoverlast.

Wie is Zeger Debyser? 
Plaats 3

• 53 jaar, woont in Heverlee
• Professor Virologie aan de KU 

Leuven, voert onderzoek naar 
geneesmiddelen voor HIV, 
leukemie en mucoviscidose

• Vader van vier
• Fractieleider in de gemeenteraad waar 

hij constructieve oppositie voert
• Groen hart, fi etser en voorzitter 

Vrienden van de Abdij van ’t Park

Wie is Krishna Chhetri?
Plaats 7

• 34 jaar, woont in Leuven 
Centrum

• Nieuwe Leuvenaar uit 
Nepal, spreekt perfect 
Nederlands

• Uitbater van Literair 
Café van de Velde 
aan bibliotheek 
Tweebronnen

Wie is Krishna Chhetri?

Leuven 

Nieuwe Leuvenaar uit 
, spreekt perfect 

Literair 

Wie is Frieda Aerts? 
Plaats 6

• 65 jaar, woont in Heverlee
• Getrouwd met Guido, mama 

van Elfi 
• Gemeenteraadslid, voormalig 

medewerker bij de Spar 
in Heverlee

• Bezige bij bij de Vlaamse 
Actieve Senioren en de 
parochiale werking van 
de OLV van Troost  

IK ZET ME IN VOOR SENIOREN. 
EN IK BEN EEN LUISTEREND 
OOR VOOR AL WIE HET 
STADSBESTUUR SOMS 
VER VAN ZIJN BED 
VINDT OM EEN LOSSE 
STOEPTEGEL OF 
KAPOTTE STRAAT-
VERLICHTING 
TE MELDEN. 





MOBILITEIT
Leuven moet opnieuw een echt bruisende stad worden voor inwoners, shoppers 
en toeristen. De belangrijkste voorwaarde is dat mensen zich opnieuw welkom 
voelen in Leuven ongeacht het vervoersmiddel dat ze gebruiken. Naast een 
heus bussenplan, veilige fi etsroutes en goede voetpaden willen we ook één uur 
gratis ondergronds parkeren mogelijk maken om de lokale handel en horeca te 
stimuleren. Daarnaast maken we werk van echte voorstadsparkings met hoog-
frequente shuttles naar het centrum van de stad. De voorstadsparkings richten 
we in als echte mobiliteitshubs met naast openbaar vervoer en parkeerplaatsen 
deelfi etsen en –auto’s. 

Met slimme knips zorgen we ervoor dat bewoners via de kortste weg naar hun 
parkeerplaats kunnen. We verdelen het resterende autoverkeer evenwichtig over 
de woonstraten. Door het aanbrengen van duidelijke wegmarkeringen, zebrapaden 
en het aanleggen van nieuwe fi etspaden, doorfi etsroutes en voetpaden brengen 
we orde in de chaos die er nu heerst. Schoolfi etsroutes zijn daarbij prioritair. 
Vrachtwagens worden geweerd uit schoolbuurten.

STOEPEN, 
FIETSPADEN EN 
STRATEN
In tegenstelling tot de huidige coalitie 
willen we echt werk maken van kwali-
teitsvolle stoepen, goede fi etspaden en 
kwaliteitsvolle wegen en dit niet enkel in 
verkiezingsjaren. Jarenlang is er minder 
uitgegeven dan begroot aan weginfra-
structuur. Niet zelden zijn de stoepen 
al meer dan 50 jaar oud. Leuven staat 
voor een belangrijke inhaaloperatie en 
met N-VA Leuven hebben we een heus 
Marshallplan. We willen een inventari-
satie van de stoepen, hun ouderdom en 
de staat waarin ze verkeren om zo een 
prioriteitenlijst op te stellen. Op zes jaar 
tijd willen we iedere stoep die niet vol-
doet aan normen qua vlakheid, breedte, 
toegankelijkheid en veiligheid, vernieu-
wd hebben. Daarvoor willen we fl ink 
wat budget uittrekken.

Als we meer mensen op de fi ets wil-
len lokken is het belangrijk om verder 
in te zetten op veilige fi etspaden. Het 
aanleggen van extra fi etsstraten kan op 
plaatsen waar de ruimte beperkt is voor 
extra veiligheid zorgen. Belangrijk is 
ook dat we steeds wanneer we een straat 
herinrichten, de straat zo aanleggen dat 
meteen duidelijk is of er 30, 50 dan wel 
70 km/u gereden mag worden. Uiteraard 
heeft  een verkeersbord waarde, maar 
met een aangepaste weg voelt de snel-
heidslimiet natuurlijker aan. We weren 
sluipverkeer door de woonwijken maar 
verhogen ook de doorstroom voor wa-
gens en bussen op de invalswegen. We 
zorgen voor voldoende bewonerspar-
keerplaatsen en verminderen het tarief 
van de bewonerskaarten. Voor zorgver-
strekkers breiden we de parkeerkaart uit 
tot heel Leuven.

INTEGRATIE
De laatste cijfers van de Lokale Integratiemonitor leren dat 
Leuven aan sneltempo verkleurt. Als je iedereen met een 
‘buitenlandse herkomst’ meeneemt in de cijfers zijn we 
geëvolueerd van 21.975 personen in 2009 naar 29.911, of van 
23 % van de bevolking naar 30 %.
 
Ons integratieverhaal is helder: in Leuven is er maar 
één gemeenschap, die van alle Leuvenaars. Maar hier 
wonen komt met rechten én plichten. De waarden van de 
Verlichting – zoals de gelijkheid tussen man en vrouw en 
de scheiding van kerk en staat - zijn daarbij de hoeksteen 
van de plichten. Een absolute nultolerantie voor racisme 
en discriminatie zijn daarbij de leidraad bij de rechten. 
Wie voor de overheid werkt, moet strikt neutraal zijn. 
Dus geen hoofddoek of andere religieuze kentekens achter 
het loket.
 
Een koppel dat weigert de hand te schudden van een 
schepen, stelt zich buiten onze rechtstaat. En die is niet 
onderhandelbaar. En aan aparte zwemuren, op basis 
van religie, doen we niet mee. Mannen en vrouwen zijn 
gelijkwaardig, punt. 
 
Maar integratie gaat verder dan enkel de waarden van 
de Verlichting. De helft  van de niet-Belgen in Leuven 
werkt niet. Dus moeten we iedereen aan de slag krijgen 
als een hefb oom voor integratie. Wij willen om de 6 
maanden een lokale jobmarkt organiseren waarbij we 
bedrijven uit Leuven samenbrengen met werkzoekenden. 
We doen dit in samenwerking met Voka en Unizo en de 
VDAB en het OCMW.  Zo wordt werk een hefb oom voor 
succesvolle integratie.
 
Wie integratie zegt, zegt uiteraard ook onderwijs. De 
samenstelling van onze Leuvense klassen verandert 
pijlsnel. Nederlands is de maïzena van onze gemeenschap 
en creëert kansen voor individuen. Dus willen we een 
actief taalbeleid en ontwikkelen we een uitgebreider 
leesbevorderingsprogramma met een heuse leescoach voor 
onze scholen waar we in elke kleuterklas leesouders proberen 
te krijgen en gebruik maken van een App om taalachterstand 
preventief tegen te gaan. Zo wordt integratie een verhaal 
van rechten én plichten waar iedereen zich goed bij kan 
voelen. Want we zijn tenslotte allemaal op onze eigen unieke 
wijze Leuvenaars.

Wie is Fred Debrun?
Plaats 9

• 70 jaar, woont in 
Kessel-Lo

• Gewezen ambulancier 
UZ Leuven

• Gemeenteraads-
lid gebeten door 
verkeers-
veiligheid

Wie is Anja Verbeeck?
Plaats 8

• 46 jaar, woont in Wilsele
• Procesmanager bij 

bankverzekeraar
• Inspraak voor de 

deelgemeenten en 
zorg voor erfgoed

Gewezen ambulancier

Wilsele
Procesmanager bij 

Wie is Katelijne Dedeurwaerder?
Plaats 10

• Woont in Kessel-Lo
• Gemeenteraadslid
• Taaltrainer
• Gepassioneerd om 

Leuven toeristisch 
op de kaart 
te zetten

Wie is Tine Eerlingen? 
Lijstduwer, plaats 14 provinicie

• 42 jaar, woont in Heverlee
• Gehuwd met Bert en mama van 

Jasmijn en Martijn
• Ir. Architect
• Gemeenteraadslid en voormalig 

Vlaams parlementslid
• Natuurliefh ebber met een hart 

voor dieren en een 
passie voor muziek



ERFGOED
Via een stedelijke erfgoedverordening beschermen we eindelijk ons lokaal 
erfgoed, ook in de deelgemeenten. We behouden de verpleegsstersschool en 
geven auditorium Maisin een culturele invulling. We restaureren de Leuvense 
ringmuren, ook de Verloren Kosttoren en geven de Sint-Jakobskerk een zinvolle 
invulling. Het Leuvens stadhuis wordt het erfgoedhuis van de Leuvense 
geschiedenis.  De Leuvense abdijen worden verder uitgebouwd tot plekken van 
rust, cultuur en natuur in cocreatie met de Leuvenaar.

KINDERKANS-
ARMOEDE
Eén op de drie kinderen binnen de 
ring groeit op in kinderkansarmoede. 
In heel Leuven is dat één op de 
vijf kinderen. Ontstellende cijfers 
die de laatste 17 jaar spectaculair 
gestegen zijn. Die stijging willen 
we een halt toeroepen door zoveel 
mogelijk Leuvenaars aan het werk te 
zetten met de organisatie van lokale 
jobmarkten. Maar ook door elk gezin 
één coach te geven in plaats van een 
leger aan hulpverleners die elk een 
stukje proberen te helpen. Wij gaan 
voor een integrale aanpak die het 
verschil maakt en geen enkel kind in 
Leuven achterlaat. 

SLIMME STAD
Iedereen weet dat Leuven wellicht de 
slimste stad van Vlaanderen is met de 
aanwezigheid van instellingen als de 
KU Leuven, het UZ Leuven en IMEC. 
Alleen is daar in het dagelijkse leven in 
onze stad weinig van te merken. Dat 
kan beter. Nieuwe ontdekkingen en 
ontwikkelingen zouden de 

Leuvenaar eerst ten goede moeten 
komen. Zo kan een stadsapp 
gecreëerd worden waarmee zowel 
inwoners als bezoekers geholpen 
kunnen worden. Het zoeken van 
een parkeerplaats of restaurant, het 
melden van een losliggende tegel of 
zwerfvuil, een vergunning aanvragen ... 

Dat moet allemaal kunnen via één 
centrale applicatie.

Technologie kan ook gebruikt worden 
om de werking en waterstand van 
riolen op te volgen of om een ‘strafl icht’ 
te installeren in straten waar mensen 
hardvochtig te snel rijden.

Wie is Ralph op de Beeck?
Plaats 11

• 43 jaar, woont in Leuven-
Centrum, papa van 2 dochters

• Personal coach en LO 
Leerkracht

• Stichter en voorzitter van 
de Beroepsvereniging voor 
BeweegCoaches

IK WIL ECHT LUISTEREN 
NAAR DE LEUVENAAR 
EN EEN DALING VAN 
DE BUSOVERLAST 
IN HET CENTRUM. 
ALS SPORTCOACH 
ZET IK IN OP GOEDE 
SPORTINFRASTRUCTUUR EN 
INITIATIEVEN VOOR EEN 
GEZONDE LEUVENAAR. 
TOT SLOT WIL IK OP 
DE KEIZERSBERG HET 
UITKIJKPUNT AAN 
HET MARIABEELD 
IN ZIJN GLORIE 
HERSTELLEN.

GEZONDE LEUVENAAR. 
TOT SLOT WIL IK OP 
DE KEIZERSBERG HET 
UITKIJKPUNT AAN 
HET MARIABEELD 

SPORT
Van sport gaat een enorme gemeenschapsvormende kracht 
uit. Daarom zetten wij er volop op in. Het huidige zwembad 
in Kessel-Lo is toe aan vervanging. Omdat er bovendien een 
grote vraag is naar zwemwater, willen we een 50 meterbad 
als opvolger. Voor de balsportclubs willen we in Heverlee een 
nieuwe sporthal met digitale vloer zodat er geen verwarring 
meer is over de belijning. Bovendien is de turnzaal in 
Wijgmaal aan vervanging toe en willen we extra ruimte 
creëren voor turnen in Kessel-Lo.

Collectieve uitdagingen moeten ervoor zorgen dat 
zoveel mogelijk Leuvenaars in beweging komen. Zo’n 
uitdaging kan bestaan uit totaal aantal gelopen kilometers, 
gezwommen baantjes, verloren kilo’s… Om occasionele 
sport mogelijk te maken, willen we een weekendsportkaart 
die de sportaccomodatie van de KU Leuven openstelt. We 
lanceren ook het label ‘TEAM Leuven’ dat alle Leuvense 
sportclubs op hun uitrusting dragen en dragen dat ook uit 
bij breedtesportactiviteiten.

Wie is Pieterjan Vangerven?
Plaats 5

• 29 jaar, woont in Kessel-Lo
• Voormalig Belgisch kampioen 

zwemmen en momenteel 
jeugdtrainer en bestuurslid bij 
Leuven Aquatics

• Doctor in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen

• Postdoctoraal onderzoeker aan de 
KU Leuven, waar hij ook les geeft 

• Lid van de raad van bestuur van 
de Vlaamse Zwemfederatie



WONEN
Wie belooft  de wooncrisis in Leuven met één 
vingerknip op te lossen, droomt. Maar wie 
beweert dat het beleid er niets aan kan doen, die is 
in slaap gevallen. Als je luistert naar de Leuvenaar, 
gaat het vaak over hoe duur wonen in Leuven is. 
In ons plan zit wat voor iedereen, maar hebben 
we speciale aandacht voor Leuvenaars en hun 
kinderen die hier willen blijven wonen. 
Voor personen onder de 35 die een modaal huis 
kopen willen we drie jaar lang een kwijtschelding 
van het gemeentelijke deel van de onroerende 
voorheffing. Daarnaast verwachten we dat 
projectontwikkelaars 20 % van hun woningen 
voorbehouden voor mensen met een band 
met Leuven. Ook op de huurmarkt willen we 
werk maken van betaalbaar wonen. Het aantal 
woningen bij het Sociaal Verhuurkantoor trekken 
we gevoelig op. Ook dringt een aanpassing van 
de algemene bouwverordening zich op zodat die 
meer overeenstemt met de noden van deze tijd 
en ook singles hun gading kunnen vinden op 
de woonmarkt.

Wie is Karen Van Herck? 
Plaats 14

• 38 jaar, woont in 
Boven-Lo

• Licenciaat Oost-
Europakunde en 
Internationale 
betrekkingen en 
confl ictbeheersing

• Ombudsvrouw 
minister Johan 
Van Overtveldt

• Mama van Warre 
en Korneel

Wie is Veerle Bovyn? 
Plaats 13

• 40 jaar, woont in Kessel-Lo
• Osteopaat en trainer in 

Emotioneel Lichaamswerk
• Organiseert 

vrouwenfestivals
• Groen en 

sociaal hart

Wie is Veerle Bovyn? 

Kessel-Lo
in 

Emotioneel Lichaamswerk

Wie is Erwin Verbeken?
Plaats 15

• 39 jaar, woont in Heverlee
• Teamleader in 

marktonderzoeksbureau
• OCMW-raadslid

IK WIL WERKEN AAN EEN STAD WAARIN OOK 
HOLEBI’S EN TRANSGENDERS ZICH VEILIG 
VOELEN. IK DROOM VAN EEN STAD WAARVAN 
DE INWONERS TROTS ZIJN OP HAAR VERLEDEN 
EN TRADITIES. IK WIL ME INZETTEN VOOR EEN 
STAD WAAR DE MENSEN IN VERBONDENHEID 
SAMENWERKEN AAN HUN TOEKOMST, 
ONGEACHT HUN AFKOMST.

VAN BABY TOT SENIOR
Als men de stadsvlucht van twee-
verdieners met kinderen uit Leuven 
wil voorkomen, is kinderopvang een 
belangrijk instrument. Wij vinden 
dat kinderen waarvan de ouders 
werken of in een traject naar werk 
zitten, voorrang moeten krijgen in de 
stedelijke kinderopvang. 

Jongeren moeten plaatsen krijgen om 
te experimenteren, dansen, skaten, 
feesten, muziek te maken. We geven 
hen letterlijk en fi guurlijk daarvoor de 
ruimte. Na het verdwijnen van de Silo 
en de verhuis van de Blauwe Kater 
en de Lido, dringt de bouw van een 
nieuwe fuifzaal zich op. De locatie 
van de voormalige busstelplaats, waar 
nu al jeugdverenigingen actief zijn 
en we ook een podiumkunstenzaal 
plannen is zeer geschikt gezien het 
beperkt aantal omwonenden. 
Jeugdbewegingen doen fantastisch 
werk en dat willen we erkennen 
door hen maximaal te helpen bij 
hun activiteiten.

We willen iedereen zo lang mogelijk 
betrokken houden bij het maatschap-
pelijk leven. Ook hier speelt het 
verenigingsleven een belangrijke rol 
en bovendien willen we werk 

maken van projecten die jeugd 
en senioren samenbrengen.
Zoals het combineren van 
studentenhuisvesting en rusthuizen, 
waarbij studenten die zich mee 
inzetten voor het welzijn van 
bejaarden genieten van een verlaagd 
huurtarief. Voor de actieve senior 
organiseren we een waaier aan 
activiteiten binnen en buiten onze 
stad. Vlakke stoepen, zebrapaden 
en hoff elijke fi etsers zorgen voor een 
vlottere mobiliteit voor senioren.

We willen van Leuven een 
toegankelijke en inclusieve stad 
maken. Inclusie gaat over meer 
dan enkel de voetpaden, ook 
over communicatie, speeltuinen, 
vrijetijdsaanbod voor mensen met 
een beperking. Eveneens voeren we 
een mantelzorgpremie in.

Wie is Debby Appermans?
Plaats 12

• 37 jaar, woont in Kessel-Lo
• Al 13 jaar tandarts in 

Kessel-Lo
• Mama van 2 dochters
• Wil zich inzetten voor 

de zorgsector

IN DE GEMEENTERAAD WIL 
IK EEN STEM GEVEN AAN 
DE GROTE, MAAR VOORAL 
OOK AAN DE KLEINE 
ALLEDAAGSE PROBLEMEN 
VAN DE LEUVENAARS. 
MIJN PRIORITEITEN ZIJN 
DAARBIJ (VERKEERS)
VEILIGHEID (BIJV. 
VEILIGE STOEPEN EN 
SLIMME CAMERA’S) 
EN WELZIJN VOOR 
MENSEN EN 
DIEREN.

EENZAAMHEID
Eenzaamheid is een onderbelicht 
probleem in Leuven. Als je op 
huisbezoek gaat, merk je vaak dat 
mensen gewoon blij zijn om eens 
met iemand te kunnen praten. 1 op 
de 4 Vlamingen voelt zich regelmatig 
tot vaak eenzaam. Dat komt neer op 
25.000 Leuvenaars. Eenzaamheid is 
even schadelijk voor de gezondheid 
als 15 sigaretten per dag roken. 

Maar niet alleen ouderen geven 
aan zich eenzaam te voelen. Ook 
verrassend veel jongere mensen 
laten optekenen dat ze zich ver-
eenzaamd of sociaal geïsoleerd 
voelen. Bij de jongeren tussen 

13 en 21 en bij de studenten gaat het 
om 20 %. 

In Leuven willen we dat Zorgzaam 
Leuven, het samenwerkingsverband 
tussen 50 organisaties in de 
gezondheidszorg hier een prioriteit 
van maakt binnen zorgzame buurten. 
Ook netwerken als Hoplr kunnen 
helpen bij het opsporen van 
eenzame mensen en het creëren 
van zorgzame buurten.



DIERENWELZIJN
Ons dierenplan getuigt van een echte visie. Wij willen van 
Leuven een échte diervriendelijke stad maken. Om dieren 
in nood beter en sneller te helpen, is het onze ambitie om een 
dierenasiel te openen op Leuvens grondgebied om tegemoet 
te komen aan het tekort aan opvangplaatsen voor verloren, 
verwaarloosde en zwervende dieren. Daarnaast willen we 
inzetten op betere informatie en communicatie via een 
gecentraliseerd informatie- en meldpunt op de webstek van 
de stad, een ‘dierenfl ik’ en een schepen voor dierenwelzijn. 
Voor onze viervoeters voorzien we extra hondenweides en 
-losloopzones, ook binnen de ring, waar ze naar hartenlust 
kunnen spelen. Via het buurtnetwerkplatform Hoplr brengen 
we mensen samen via hun liefde voor dieren.

Wie is Lies Verlinden?
Plaats 4

• 34 jaar, woont in Leuven-Centrum
• Getrouwd met Vincent, heeft  zes 

adoptiefk atjes en één bordercollie Sienna
• Raadgeefster op het kabinet Asiel en 

Migratie van Th eo Francken
• Jarenlange supporter van voetbalclub 

OH Leuven

Wie is Hilde De Troyer?
Plaats 16

• 63 jaar, woont in 
Leuven-Centrum

• Voormalig psychiatrisch 
verpleegkundige

• Voorzitster Vlaamse 
Actieve Senioren

• Gemeenteraadslid
• Single en mama 

van twee volwassen 
kinderen 

• Sociaal hart

Voormalig psychiatrisch 

PROVINCIE
Leuven heeft  als provinciehoofdstad ook recht op sterke vertegenwoordigers in de 
provincieraad. Daarom zijn Kristof Polfl iet en Tine Eerlingen kandidaat.

Verkiezing van 16 
provincieraadsleden

1 Bart Nevens

2 Lucia Dewolfs

3 Diederik Dunon

4 Kristof Polfl iet

5 Hilde Kaspers

6 Patrick Lippens

7 Lut Kint

8 Greet Van Camp

9 Greta Vanermen

10 Liselore Fuchs

11 Daniël Willems

12 Dirk Vandueren

13 Tom Werner

14 Allessia Claes

15 Tine Eerlingen

16 Theo Francken

Tine Eerlingen 
Lijstduwer Leuven 
Plaats 15 provinicie

Wie is Kristof Polfl iet? 
Plaats 44 Leuven 
Plaats 4 provincie

• 44 jaar, woont in Kessel-Lo
• Ingenieur bouwkunde, 

preventieadviseur 
en afdelingshoofd 
stadsadministratie in 
Leuven sinds 2017.

• Ondervoorzitter Verbond 
der Jaartallen

• Gehuwd, vader van 
twee kinderen

“Als gemeenteraadslid, en vroeger als 

Vlaams parlementslid, werk ik al jaren rond 

mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefmilieu en 

natuur. Veel aspecten hiervan overstijgen de 

gemeentegrenzen. De provincie kan daarin een 

rol als coördinator en facilitator opnemen. Geen 

log apparaat, maar een afgeslankte versie die de 

gemeenten samenbrengt en ondersteunt in hun 

beleid. Daar wil ik me voor inzetten.”

“Graag bouw ik mee aan een welvarend en veilig Vlaanderen! 

Op een realistische en evenwichtige manier tracht de N-VA 

oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Een 

sociale en pragmatische aanpak waarbij iedereen evenveel kansen 

krijgt daar hou ik van! Een evenwichtig mobiliteitsbeleid in 

Vlaams-Brabant, duurzaam en waar mogelijk Innovatief. 

Kernverdichting en meer groen in en rond de steden door 

een ruimtelijk beleid op mensenmaat. Versterking van de 

lokale economie en veilige woon- en schoolomgevingen. Daar 

ijver ik voor!”



1. Lorin 
Parys

2. Katrien 
Houtmeyers

3. Zeger 
Debyser

4. Lies 
Verlinden

5. Pieterjan 
Vangerven

6. Frieda 
Aerts

7. Krishna 
Chhetri

8. Anja 
Verbeeck

9. Fred 
Debrun

10. Katelijne                
  Dedeurwaerder

11. Ralph           
  Opdebeeck

12. Debby     
  Appermans

13. Veerle 
  Bovyn

14. Karen 
  Van Herck

15. Erwin   
  Verbeken

16. Hilde 
  De Troyer

17. Katia 
  Warny

18. Kris 
   Bovin

19. Heleen   
  Vangeel

20. Lieven 
  Vanhoucke

21. Marijke                
   Vanwyngaerden

22. Cengiz 
   Tüzün

23. Brecht 
  Nuyts

24. Liesbeth  
  Stroobandt

25. Nicolas 
  Pierre

26. Sigrid 
  Bollaerts

27. Rene 
  Henrard

28. Hildegard   
  Vermeylen

29. Bert 
  Crombez

30. Maud Van  
  Hollebeke

31. Fons 
  Smeesters

32. Carine                         
  Rummens

33. Geert 
  Pauwels

34. Katelijne   
  Schepens

35. Chiel 
  Beckers

36. Denise   
  Blommaert

37. Issmael   
  Bentoutouh

38. Karine 
  Op de Beeck

39. Frank 
  Moens

40. Charlotte   
  Vandencruys

41. Jan 
  Paesen

42. Vincent 
  Ons

43. Torben 
  Gering

44. Kristof 
  Polfl iet

45. Tine   
  Vanderwee

46. Griet 
  Valgaeren

47. Tine 
  Eerlingen

N-VA leuven | www.n-va.be/leuven
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